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karameller med frugtsmag fra HarIBO

…så vil du sikkert også være vild med vores 
MAOAM-karameller. Prøv en pose til hver film-
genre: Happy Fruttis til komedien, Kastanjer 
til den romantiske og MaoMix til familiefilm.

MAOAM med frugtsmag nydes bedst i mørket, 
i godt selskab og med en rigtig god film på 
det store filmlærred.  

Det koster alm. datatakst 
at deltage i konkurrencen.
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a David Beckham i 2003 skiftede til Real 
Madrid, havde klubben efterhånden fået 

samlet en trup med en række af verdens største 
fodboldspillere på alle positioner. Sådan kan det 
også gå på film, og det er denne måneds ’The 
Avengers’ er et godt eksempel på, hvor nogle af 
tegneseriehistoriens største superhelte slår sig 
sammen til fordel for hver deres film, som det 
hidtil har været tilfældet. 

Men en sådan begivenhed er ikke en selvskre-
vet succes. Real Madrid havde i princippet ikke 
plads til både David Beckham, Zinedine Zidane, 
Ronaldo, Luis Figo, Roberto Carlos på én og 
samme tid, og spørgsmålet er, om ’The Aven-
gers’ kan give nok plads til både Iron Man, Hulk, 
Captain America, Thor, m.fl. og dermed udnytte 
det gigantiske potentiale.

Forventningerne er således temmelig store, og 
heldigvis kan man i filmens verden styre kæm-
pestore egoer efter forgodtbefindende, hvor in-
gen bukker under for presset og i stedet leverer 
den omgang farvestrålende underholdning, man 
med rette kan håbe. Superheltenes styrker og 
svagheder samt forskellige baggrunde er des-
uden en historie for sig, og den kan man læse i 
dette magasin.

Alt skal dog ikke kun handle om ’The Avengers’. 
Filmatiserede brætspil og et comeback til Ame-
rican Pie-serien er også på programmet i april, 
og vil man hellere blive klogere på månedens 
komplette biografudbud eller filmfestivalen 
CPH PIX, er det såmænd også muligt. Men det 
ene udelukker naturligvis ikke det andet.

God påske og god  tur i biografen!
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FILMBuZZ

carlett Johansson skal spille en af hoved-
rollerne i dramaet ’Alfred Hitchcock and 

the Making of ’Psycho’’. Anthony Hopkins skal 
spille selveste Alfred Hitchcock, og Helen Mir-
ren er hans hustru Alma Reville.

Stjerneholdet skal bringe os bag indspilninger-
ne af den klassiske gyser og portrættere en af 
historiens største filmskabere. Scarlett Johans-
son er skuespillerinden Janet Leigh, der i ’Psy-
cho’ (1960) har rollen som Marion Crane, som 
havner på et skummelt motel, mens hun flygter 
fra loven og tager et legendarisk brusebad.

KONKuRRENT TIL 
SHERLOCK HOLMES?
Hvis Sherlock Holmes kan gøre comeback i 
stor stil, hvorfor skulle en tegneseriefigur fra 
1930erne som Mandrake the Magician så ikke 
også kunne? Det er nøjagtig, hvad Warner 
Bros. tænker, og de brygger nu på en film om 
en ny helt med top-hat. Men hvad har Mand-
rake, som Sherlock ikke har? Jo, vores nye helt 
er skam magiker og har hypnosens magt på sin 
side. I tegneserien om Mandrake bekæmper 
han, som enhver anden respekteret helt, kri-
minalitet i gaderne med hjælp fra sit sidekick, 
det afrikanske muskelbundt Lothar.

Alien-symbiosen Venom, der er en af Marvel-
universets ikoniske figurer, får nu sin helt egen 
film. Filmen skal eftersigende instrueres af Josh 
Trank, der med ’Chronicle’ har fået en del er-
faring med den mørkere håndtering af super-
kræfter.  Venom blev sidst set i Topher Graces 
(In Good Company) skikkelse i ’Spider-Man 3’ 
(2007), men der har længe været tale om at yde 
karakteren retfærdighed med en selvstændig 
film. Det bliver dog med en endnu ukendt skue-
spiller i titelrollen.

venoM
Får sin 

eGen FiLM

FIlmNyt & GOssIP

sCarLett 
JoHansson i 
'pSyCHO'

S

Med hele to Snehvide-film i år kommer turen til 
den næste eventyr-prinsesse, Tornerose. ’Male-
ficent’ er både navnet på filmen og på den onde 
heks, spillet af Angelina Jolie. Historien er set fra 
sidstnævntes synspunkt, idet hun kaster en for-
bandelse over den smukke prinsesse Tornerose, så 
hun må sove i 100 år, eller til hun oplever kærlig-
hedens kys. Elle Fanning (Super 8) har fået rollen 
som Tornerose, der overfor Angelina Jolie, er et 
godt bud på en blid, sovende kongedatter.

eLLe FanninG 
SKAL SOvE I 100 ÅR
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Lige nu er Martin Scorsese aktuel med familiefilmen ’Hugo’, men noget tyder på, at instruktøren 
er på vej tilbage til sin vante stil. For det første har han for femte gang valgt Leonardo DiCaprio 
(The Aviator) til en rolle i sin nye film ’The Wolf of Wall Street’. For det andet er han tilbage i de 
voksnes rækker med temaer som børshajer og pengesvindel i millionklassen. Leonardo DiCaprio 
skal spille en Gordon Gekko-agtig finansmand i 1990ernes New York, som nyder stor rigdom, 
men må sande realiteterne - ikke mindst bag tremmer.

ET TROFAST 
MakkerPar

kino.dk-BruGerne Har kåret:

ÅRETS vIGTIGSTE 
SupERHELTEFILM
Sommerens Batman-film blev klar vinder af en 
afstemning på www.kino.dk om årets vigtigste 
superheltefilm. 2.057 brugere afgav deres bud.

 1. the darK KNIGht rIses (69%)  
 2. the aveNGers (26%)  
 3. the amazING sPIder-maN (5%) 

Nu er det Harry Potters ven, Rons, tur til at være med i en ny 
stor produktion. Rupert Grint har netop fået en rolle i den bio-
grafiske film ’The Drummer’, der fortæller historien om Beach 
Boys-trommeslageren Dennis Wilson (Aaron Eckhart). Grint 
skal spille Stan Shapiro, en praktikant som knytter et tæt ven-
skab til Wilson i løbet af trommeslagerens sidste seks år. Chloë 
Grace Moretz (Kick-Ass) skal spille Dennis Wilsons datter.

ron oG Hit-GirL 
surFer i usa

3D vÆKKER 
LIv I FORTIDEN
Bølgen med 3D-film er langt fra ved at uddø, 
og tendensen med repremiere i 3D ram-
mer endnu en klassiker. Senest var det ’Star 
Wars: Episode I - Den usynlige fjende’ (1999), 
i denne måned kommer ’Titanic’ (1997), og 
nu er det Spielbergs ’Jurassic Park’ (1993), 
der planlægges at få repremiere i 3D. Det 
skal ske i løbet af sommeren 2013.
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u har lavet nogle af de mest ikoniske 
actionfilm i nyere tid, men ’The Lady’ 

er en ganske anderledes film. Er dette et 
permanent skifte i genre for dig?
”Sådan tænker jeg ikke på det. Jeg forelsker 
mig i en historie, og jeg gør, hvad jeg føler. Jeg 
prøver at gøre det på en ærlig måde. Jeg har 
meget respekt for mit publikum. Jeg forelskede 
mig i denne kvinde, som er det smukkeste men-
neske, jeg nogensinde har mødt. Og hun har 
fortjent at få lavet en film over sig. Jeg ved, at 
Danmark spiller en stor rolle i hendes historie, 
og at der bor en masse burmesere i landet, som 
hun betyder meget for.”

Du har mødt hende i virkeligheden?
”Ja, jeg mødte hende, efter vi havde optaget 
filmen.”

Synes du, at filmen fanger hendes væsen?
”Det synes jeg… det er tæt på. Hun er sådan 
et godt menneske. Hun er både generøs og 
helt uden ego. Hun har slet ikke noget had 
overhovedet. Jeg ville have et stort had til de 
her militante fyre.”

Du har mange stærke kvindelige karakterer 
i dine film (Nikita, Det femte element). 
Er det bevidst?
”Siger du, at mine mandlige karakterer ikke er 
stærke, ha ha? Det er sådan en journalistting at 
tage nogle film og tegne en streg. Selvom vi kal-
der filmen ’The Lady’, er ægtemanden Michael 
Aris lige så vigtig som hende. De er sidestillet. 
Det er den smukkeste kærlighedshistorie, jeg 
har set siden ’Romeo og Julie’. Jeg tror ikke, at 
hun kunne gå igennem alle de ting uden ham.”

Hvorfor castede du Michelle Yeoh til hoved-
rollen?
”Faktisk castede Michelle Yeoh mig. Hun havde 
manuskriptet og ville have filmen lavet. Jeg 
læste det og græd hele vejen igennem. Så 
sagde jeg til Michelle, at jeg meget gerne ville 
instruere filmen.”

Hvad med David Thewlis?
”Ham kendte jeg i forvejen, for jeg producerede 
hans første film. Han er en fremragende skue-
spiller - en kamæleon. Du kan se ham i ’Naked’, 
og du kan se ham i ’Harry Potter’. På en måde 

er det let at arbejde med folk som David og 
Michelle, der er så dedikerede. Som instruktør 
skal man bare holde sig tilbage og guide dem i 
den rigtige retning. Du behøver ikke at arbejde 
så meget.”

Var det svært at arbejde med folk, der alle 
sammen talte forskellige sprog?
”Filmholdet bestod af folk, hvor nogle talte 
engelsk, nogle fransk, nogle thai og de sidste 
burmesisk. Der var tre oversættere. Det første 
spørgsmål på optagelserne til folk var altid: 
”Hvor kommer du fra?” For så skulle man have 
fat i den rigtige oversætter.”

Hvad er dine største indflydelser som 
instruktør?
”Livet. Livet er min største indflydelse. Min 
kone, mine børn, min hund. Træerne. Min sidste 
indflydelse er film. De er gode at se, men ikke 
gode at bruge som eksempel. Hver film tilhører 
personen, der laver den, så jeg kan ikke lide at 
blive inspireret af andre film.”

D

M
I
N
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T
T
E
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E
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LÆS MERE OM THE 
LADy pÅ SIDE 35

I anledning af det premiereaktuelle, autentiske drama ’The Lady’ var kino.dk taget til Paris for at tale med filmens 
franske instruktør, Luc Besson. Den 52-årige skaber af actionfilm som ’Leon’ (1994) og ’Det femte element’ 
(1997) har med ’The Lady’ kastet sig over en ganske anderledes historie om den burmesiske frihedskæmper 
Aung San Suu Kyi, spillet af Michelle Yeoh.  Vi fik en snak med Besson om at være ude af det vanlige 
element og om at blive inspireret af sin hund.

AF DANIEL BENTIEN

se interviewet lige
nu på din mobil!

læs mere på 
side 16



DR UnderholdningsOrkestret
DR Big Bandet    DR VokalEnsemblet

Ledreborg Slotspark
Lørdag 18. og søndag 19. august kl. 15

Billetter: dr.dk/koncerthuset

DR Slotskoncerter præsenterer

Casablanca, James Bond, The Bodyguard, Titanic, 
Saturday Night Fever, Star Wars, Batman, Chaplin, 

West Side Story, Forelsket i København og mange flere

Play it again, Sam
– alle tiders filmhits

Dirigeret af David Firman    Konferencier: Hans Otto Bisgaard

slotkoncerter2012_annonce_101.indd   2 26/03/12   10.10
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FRA BRÆTSpIL TIL FILM

FRA  BRÆTSpIL  
TIL FILM

B r æ t s pi l l e t: 

Det strategiske spil om verdensherre-
dømmet blev opfundet i 1957 af den fran-
ske filmskaber Albert Lamorisse.

F i l m e n : 

Sony Pictures har fået manuskriptforfat-
ter John Hlavin (Underworld 4) til at for-
me en action-thriller omkring spillet, som 
skal foregå i nutiden og over hele verden.  
Vi håber at filmens spilletid bliver kortere 
end en almindelig omgang RISK.

RISK

B r æ t s pi l l e t: 

Det populære Matador blev først intro-
duceret i 1904 med titlen ’The Landlords 
Game’ for at lære folk om skattesyste-
met. I spillet bevæger man sig rundt på 
spillepladen og opkøber ejendomme og 
hoteller.

F i l m e n : 

I 2008 blev det fastlagt, at filmatisere 
spillet Matador. Ridley Scott (Alien) er 
på som instruktør, så vi må se, om det 
bliver noget med overnaturlige væsner, 
der køber hoteller på Strandvejen. Fil-
men skulle få premiere engang i 2014.

MATADOR

B r æ t s pi l l e t:
 

Candy Land er et amerikansk brætspil for de mindste, 
som blev lanceret i 1949. Spillet er et klassisk ’hvem 
kommer først’-spil, hvor man går igennem et slikland 
med vingummi-mænd og kagekoner.

F i l m e n :
 

I januar i år annoncerede Columbia Pictures planer 
om at lave en film baseret på spillet, hvor Adam Sand-
ler meget tænkeligt kunne svømme med skumdelfi-
ner og skyde med saltbomber. Komikeren skal også 
selv skrive manuskriptet.
 

CANDy LAND

I denne måned er der premiere på det mari-
time action-brag ’Battleship’, som er baseret
på brætspillet af samme navn, Sænke 
Slagskibe. Men brætspil på film er faktisk 
en voksende tendens, så her har vi fundet 
en hel håndfuld af spil, der udspringer fra en 
spilleplade, men ender på det store lærred.
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B r æ t s pi l l e t: 

Sænke Slagskibe går ud på at sænke sin modstanders flåde. 
Det blev udgivet i 1967 af Milton Bradley Company.

F i l m e n : 

Filmatiseringen af Sænke Slagskibe har premiere i denne 
måned med den engelske og mere action-betonede titel 
’Battleship’. Hvor mange forbiere skal vi mon igennem, før 
der bliver sunket et hangarskib? 

SÆNKE SLAGSKIBE

B r æ t s pi l l e t: 

Det klassiske detektivbrætspil udkom 
første gang i England i 1948. I spillet 
rykker man sig rundt mellem rum på 
spillepladen og prøver at løse et mord-
mysterium.

F i l m e n : 

I 1985 blev spillet filmatiseret med tit-
len ’Clue’ og havde bl.a. Tim Curry og 
Christopher Lloyd på rollelisten. Nu er 
der snak om en ny film over selvsamme 
brætspil, som Gore Verbinski (Pirates 
of the Caribbean) skal instruere. Gerne 
med Johnny Depp som en finurlig Pro-
fessor Blomme.

B r æ t s pi l l e t: 

Det amerikanske brætspil, hvor man le-
ger ”ånden i glasset”, blev først patente-
ret i 1891 og går ud på, at man hidkalder 
ånderne for at få svar på livets svære 
spørgsmål. 

F i l m e n : 

Først var der planlagt en kæmpe pro-
duktion med McG som instruktør. Nu 
er budgettet faldet drastisk, og McG 
er ude. Men en film om brætspillet ser 
stadig ud til at ramme biograferne en-
gang i 2013. Paranormal Activity-seriens 
arvtager?

CLuEDO

OuIJA BOARD

LÆS MERE OM BATTLESHIp  pÅ SIDE 27

KALAHA – Jorden eksistens trues af en regn af kæmpekugler - i 3d!
KASTE GRIS – Grådige forretningsmænd kæmper med tyngdekraftenLuDO – Fire kammarater rejser kloden rundt, men bliver konstant slået hjem SCRABBLE – verdensfreden afhænger af et spil Wordfeud mellem 
 Barack Obama og mahmoud ahmadinejad
SKAK – en konge må ofre sin dronning for at beholde sin hest

ANDRE BRÆTSpIL,
vI HÅBER AT SE 
FILMATISERET:



F ulde navn taylor kitsch

F Ø d t 8. april 1981

sted kelowna, British Columbia, Canada 

HØJde 183 cm.

G e n n e m B r u d s r O l l e tim riggins i ’Friday 
night Lights’ (tv-serie, 2006-2011)

dater ingen, så han er ledig

B O n u s i n F O Har spillet semi-professionel  
ishockey i British Columbia Hockey League   
indtil en knæskade sluttede hockey-karrieren

a K t u e l l e F i l m ’Battleship’

KO m m e n d e F i l m ‘savages’

KOMMENDE
STJERNE
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2002 drog Taylor Kitsch fra sin hjemstavn 
i Kelowna, Canada til New York for at 

prøve lykken som model. Selvom han måtte 
overleve en hård periode i starten, hvor han 
bl.a. var hjemløs og sov i undergrundsbanen, 
lykkedes det ham at få en modelkontrakt, der 
førte til kampagner for store navne som Diesel 
og Abercrombie & Fitch.

I 2004 flyttede Taylor til Los Angeles for at få 
gang i sin skuespillerkarriere, men der gik ikke 
lang tid, før Taylor savnede Canada så meget, 
at han flyttede tilbage til Vancouver i 2005. 
Herfra begyndte hans karriere som skuespiller 
dog at blomstre. I 2006 kom roller i film som 
’Snakes on a Plane’ overfor Samuel L. Jackson 
og ’The Covenant’. Men den mest betydnings-
fulde rolle, som han fik dette år, var som Tim 
Riggins i NBC’s TV-serie ’Friday Night Lights’ 
(2006-2011). Serien katapulterede Taylor 
Kitschs succes i Hollywood. 

Rollen som Gambit i ’X-Men Origins: Wolve-
rine’ (2010) gav Taylor fri passage til Holly-
woods store film, og det blev derefter til en 
rolle i ’The Bang Bang Club’ (2010). I år er 
Taylor Kitsch for alvor fremme på det store 
lærred med titelrollen i ’John Carter’, og i 
denne måned er han aktuel i ’Battleship’ sam-
men med Liam Neeson og Rihanna. Senere 
på året kan vi også forvente at se ham i Oliver 
Stone-filmen ’Savages’.

Skuespilleren 
var hjemløs og 
sov i under-
grundsbanen

I
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KINO Tv

 

KINO Tv

NyE BIOGRAFER pÅ

Kino.dk byder velkommen til Drive-In Bio i Lyn-
ge. Det er Europas største drive-in-biograf og 
den eneste af sin slags i Danmark. Drive-In Bio 
har eksisteret i 51 år og har tre lærreder, som alle 
er 3-4 gange større end i de almindelige biogra-

fer. Som drive-in-biograf er det selvfølgelig me-
ningen, at man sidder i sin bil og ser film, men i 
2012-sæsonen kan man også se film, selvom man 
kommer på motorcykel, knallert, cykel eller til 
fods.

Den nyeste biograf i Danmark er BioCity Næst-
ved, og den er nu en del af kino.dk’s netværk. 
Biografen har seks digitale sale med plads til i 
alt 854 gæster og byder på det nyeste indenfor 

lys, lyd og billede. Kvaliteter, der også kommer 
til deres ret, når biografen byder på musik- og 
eventoplevelser. BioCity Næstved kan også vise 
film i 3D.

DRIvE-IN BIO

BIOCITy NÆSTvED

NyE OG SENESTE INDSLAG pÅ

se med da vi mødte Luc Besson 

og resten af holdet bag 

’the Lady’ (Michelle Yeoh og 

david thewlis) i Paris 

interview med shooting star  alicia 

vikander fra ’en kongelig affære’

kom med på den røde løber 

til gallapremiere på ’the Hunger 

Games’ og mød reality-stjernerne

CPH PiX programlancering 

- alt om den københavnske

filmfestival

 vi mødte Willem dafoe og 

flere fra ’John Carter’ i London  

– og spurgte selvfølgelig skue-

spilleren om Lars von trier 

se interview med
Luc Besson lige
nu på din mobil!

Læs mere på side 16



Film © 2011 Universal Studios. All Rights Reserved. Artwork and Packaging Design © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

PÅ BLU-RAY TM OG DVD 3. APRIL

Køb hos 

F R O M  T H E  P R O D U C E R S  O F

D A W N  O F  T H E  D E A D

IT’S NOT HUMAN.YET.

SCAN TO WATCH A 
PREVIEW INSTANTLY!

MED DANSKE
ULRICH THOMSEN
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KODEFORKLARING

SE TRAILERS pÅ MOBILEN:
Scan QR-koderne i magasinet med din mobil 
for at se videoindhold. Taksten afhænger af 
dit data-abonnement.

SÅDAN GØR Du:
Sms TAG2Go til 1220. Du vil modtage en sms 
med et link, hvorfra du kan downloade et pro-
gram til din telefon. Hold kameraet op foran 
koden og scan.

BuZZ-O-METER
Hvor meget glæder brugerne sig til kom-
mende film? det fortæller kino.dk’s Buzz-
o-meter! resultatet er et Bayesian estimat 
(samme udregning som på iMdb.com) og 
udregnes som et gennemsnit af stem-
mernes placering og antallet af stemmer. 
Minimum 50 personer skal stemme, før en 
films Buzz-o-meter tages med i magasinet.

GIv DIN vuRDERING FRA 
1-6 pÅ WWW.KINO.DK:

6 den film skaL jeg bare se! 
5 Helt sikkert - jeg glæder mig! 
4 Hvorfor ikke, den ser god ud 
3 Jeg venter til den kommer på dvd 
2 ikke lige min kop te 
1 aldrig i livet!

synes du også, at en film er for hypet?
eller er der kommende film, som simpelt-
hen fortjener et højere Buzz-o-meter-tal? 
Husk du altid kan være med  til at be-
stemme resultatet på www.kino.dk.

American Pie: 
Reunion

The AvengersWallis & 
Edward

Iron SkyBattleship

BattLesHiP © uiP
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04-04
TITANIC 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 18
romantik / drama

ALMANyA - vELKOMMEN 
TIL TySKLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Komedie / drama

NED I AFGRuNDEN . . . . . . . . . . . s 20
dokumentar

05-04
AMERICAN pIE: REuNION. . s 22
Komedie

12-04
HvAD MED KEvIN? . . . . . . . . . . . . . s 22
drama

BATTLESHIp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
action / science Fiction

19-04
CHRONICLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
action / science Fiction / drama

HAyWIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
action / thriller

WALLIS & EDWARD . . . . . . . . . s 30
drama / romantik

IRON SKy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 31
science Fiction / Komedie

26-04
THE AvENGERS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32
action / adventure / science Fiction

DRENGEN MED CyKLEN . . . . s 33
drama

THOR - LEGENDEN FRA 
vALHALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
animation / Familiefilm

THE LADy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 35
drama
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TITANIC
en 10. april 1912 begynder luksuslineren, 
Titanic, sin jomfrurejse fra Southampton. 

Alle samfundslag er repræsenteret på det syn-
kefrie skib fra den unge og kække Jack Dawson 
(Leonardo DiCaprio), der har vundet sin billet i 
et spil kort, til den elegante og reserverede Rose 
DeWitt Bukater (Kate Winslet), der rejser på 
1. klasse med sin rige familie. Det uundgåelige 
møde mellem de to modpoler ender med ægte 
kærlighed, imens skibet langsomt men sikkert 
nærmer sig det skæbnesvangre isbjerg.

I april er det 100 år siden skibets forlis, og det 
markeres i biograferne med en repremiere på 
kærlighedshistorien i 3D. Filmen er siden 1997 
blevet betegnet som vor tids ’Borte med blæ-
sten’ (1939), og den vandt intet mindre end 11 
Oscars og gjorde desuden Leonardo DiCaprio 
og Kate Winslet til Hollywoods største stjerner. 
’Titanic’ er den næstmest indtjenende film i ver-
denshistorien kun overgået af James Camerons 
egen ’Avatar’ fra 2009.

D

pr e m i e r e

04/04
ROMANTIK /
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l titanic

i n s t ru K t Ø r James Cameron

l a n d usa, 1997

s pi l l e t i d 194 minutter

s K u e s pi l l e r e 
Leonardo diCaprio, kate Winslet, 
Billy Zane, kathy Bates, Bill Paxton, 
Bernard Hill
 
C e n s u r 11 år
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88,6%
512  

stemmer

verdens stØrste
kærLiGHedsdraMa

I udvalgte
biografer3D

TITANIC I TAL
BuDGET: 200 MIA. DOLLARS
INDTJENING pÅ vERDENS-
pLAN: 1,8 MIO. DOLLARS
OSCARS: 11



TITANIC

STUDIESTRÆDE 52, 1554 KBH V

FLUX PAVILLION
ESTELLE

YOUNG JEEZY
BALKAN BEAT BOX

NIKLAS
TYGA

MANOREXIA

JUSTIN TOWNES EARLE

ONSDAG
25.04.2012
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29.04.2012
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FREDAG
11.05.2012
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26.05.2012
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30.05.2012

TIRSDAG
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O r i G i n a l t i t e l   
almanya - Willkommen in deutschland

i n s t r u K t Ø r Yasemin samdereli

l a n d tyskland, 2011

s pi l l e t i d 100 minutter
   
s K u e s pi l l e r e 
vedat erincin, Lilay Huser, Fahri Ögün Yardim

 pr e m i e r e

04/04       KOMEDIE / DRAMA

yrkiet, 1960erne. Hüseyin tager hele sin 
familie med til Almanya (Tyskland på tyr-

kisk), for at slutte sig til de immigranter, der er 
med til at skabe Tysklands økonomiske mirakel. 
Flere år senere køber han et gammelt hus i deres 
tyrkiske landsby og forsøger at overtale de andre 
i familien til at følge med tilbage til deres oprin-
delige hjem i en historie, der skifter mellem fortid 
og nutid og viser, hvordan det var at ankomme til 
Tyskland som immigrant.

’Almanya - Velkommen til Tyskland’ debuterede 
på dette års filmfestival i Berlin, og filmen viser 
både de dramatiske og komiske situationer, der 
kan forekomme, når man befinder sig i et ukendt 
land som gæstearbejder. Filmen har modtaget to 
German Film Awards. 

T
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ALMANyA
- vELKOMMEN 
TIL TySKLAND

GæstearBeJder i tYskLand

82,7%
97
stemmer

O r i G i n a l t i t e l into the abyss

i n s t ru K t Ø r Werner Herzog

l a n d tyskland/Canada, 2011

s pi l l e t i d 106 min. 
    
m e dv i r K e n d e 
Jason Burkett, Werner Herzog, 
Michael Perry, krisitn Willis

pr e m i e r e

04/04
DOKuMENTAR

n dag i den søvnige by Conroe i Texas be-
slutter Michael Perry og Jason Burkett sig 

for at tage et joy-ride i en stjålet rød sportsvogn. 
Tre mennesker bliver dræbt som følge af biltyve-
riet, og Michael Perry bliver dømt til døden, mens 
Jason Burkett slipper med livstid i fængsel. Hver 
især bebrejder den anden for, hvad der skete den 
skæbnesvangre dag.

Filmskaberen Werner Herzog følger de to dømte 
mænd i deres indespærrede liv. Perry foretager 
sit sidste interview foran kameraet blot otte 
dage, før han skal henrettes, Burkett er blevet 
gift med en kvinde, han kun har kendt gennem 
tremmerne. Undervejs ser Herzog også nærmere 
på forholdet til ofrenes pårørende. Instruktøren 
står også bag den Oscar-nominerede dokumentar 
’Grizzly Man’ (2005).

E
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NED I 
AFGRuNDEN
dokuMentar På dØdsGanGen



Kanalerne sendes digitalt, dvs. du kan se dem, hvis du har en fladskærm eller en 
boks med DVB-C modtager. Har du YouSee Bredbånd, kan du også se 5 af kanalerne 
via Web-tv. Kanalerne fås normalt som Ekstrakanaler, og alle på nær Nick Jr indgår 
også i Fuldpakken. Konkurrencen slutter 30/4-12 og er ikke købsbetinget.

Nu kan børn og barnlige sjæle hygge sig foran skærmen i hele april. 
Vi giver nemlig alle vores kunder fri adgang til alle vores børnekanaler.

Se hvordan du finder kanalerne på yousee.dk

Fri adgang til 6 sjove
børnekanaler i hele april

Værsgo!

© Disney

© Disney

Vind en tur til Disneyland® Paris

med Disney Junior – se mere på yousee.dk
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AMERICAN 
pIE:REuNION

et er tid til det store gensyn for Stifler, Hea-
ther, Vicki, Oz, Michelle og ikke mindst Jim, 

der gjorde tærter usikre i 1999. Årsagen er det 
uundgåelige high school-jubilæum, og selvom 
de tidligere så vilde teenagere er blevet mere 
voksne, er der ikke langt til fortidens eskapader, 
der både inkluderer jagten på det modsatte køn 
og naturligvis utidige forældre.

Den første American Pie-film blev en kæmpe-
succes med to efterfølgere samt talrige spin-offs 
(der gik direkte på dvd). Nu er filmserien tilbage 
i biografen for første gang siden 2003, og man 
har formået at samle de originale skuespillere 
inklusive Eugene Levy og Jennifer Coolidge som 
henholdsvis Jims far og Stiflers mor.

D

pr e m i e r e

05/04
KOMEDIE

O r i G i n a l t i t e l american reunion

i n s t ru K t Ø r Jon Hurwitz,  
Hayden schlossberg

l a n d usa, 2012

s pi l l e t i d afventer

s K u e s pi l l e r e 
Jason Biggs, alyson Hannigan, 
seann William scott, Mena suvari, 
tara reid, Chris klein, eddie kaye 
thomas, thomas ian nicholas, 
Jennifer Coolidge, eugene Levy

©
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90,3%
454 

stemmer

se traileren lige
nu på din mobil!

læs mere 
på side 16

den store GenForeninG



DOWNLOAD 5. uDGAvE 
AF IpAD-MAGASINET
download iPad-magasinet og få en nem magasin-
oversigt med filmomtaler, interviews, eksklusivt 
indhold, features samt adgang til de fedeste 
filmtrailers og et interaktivt billedgalleri.

*) Har du allerede 
downloadet magasinet 
en gang, kan du hente 
magasinet i apṕ en

DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB

GRATISHENT DEN NyESTE uDGAvE FRA 4. ApRIL*
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a Eva (Tilda Swinton) bliver gravid, sætter hun 
sine egne karriereambitioner til side og foku-

serer på sit nye familieliv. Hun føder sønnen Kevin 
(Ezra Miller), men forholdet mellem mor og søn er 
problematisk fra starten. Da Kevin er 15 år gammel, 
gør han noget, som er så irrationelt og utilgiveligt, 
at hele samfundet vender sig imod ham, imens Eva 
prøver at tackle sine følelser af sorg og skyld. Har 
hun nogensinde elsket sin søn? Og bærer hun en 
del af ansvaret for Kevins forfærdelige handling?

’Hvad med Kevin?’ er baseret på Lionel Shrivers 
roman og har Tilda Swinton (Oscarvinder for sin 
rolle i ’Michael Clayton’) og John C. Reilly (Carna-
ge) i rollerne som Kevins forældre. Kevin spilles 
af den unge Erza Miller (Another Happy Day), og 
filmen er instrueret af Lynne Ramsey, der står 
bag de prisvindende film ’Ratcatcher’ (1999) og 
’Morvern Callar’ (2002).

D

pr e m i e r e

12/04
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l    
We need to talk about kevin

i n s t ru K t Ø r Lynne ramsay

l a n d uk/usa, 2011

s pi l l e t i d 112 min

s K u e s pi l l e r e 
tilda swinton, John C. reilly, 
ezra Miller

C e n s u r 15 år
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57 
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HvAD MED 
KEvIN? en Mors 

skYLdFØLeLse



LANDETS 
BEDSTE MODE- & 
MUSIKMAGASIN

KNALD-TILBUD

3 NUMRE
KUN49,-

ABONNÉR NU
SOUNDVENUE.COM/KINO
Abonnementet inkluderer diverse koncertrabatter samt et 
månedligt gavebevis på 100 kr. til tøjbutikken Pede & Stoffer.
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a Alex Hopper (Taylor Kitsch) mønstrer USS 
John Paul, er han uvidende om de farer, der 

venter ham og hans kæreste, Samantha (Brooklyn 
Decker), som er skibets fysiske træner. Hoppers 
storebror (Alexander Skarsgård) er kommandør 
på krigsskibet USS Samson, og da et voldsomt 
overraskelsesangreb sættes ind fra uventet kant, 
havner begge skibe midt i spillet om Jordens 
skæbne. Flåden - ledet af Admiral Shane (Liam 
Neeson) - bliver nu sidste bastion imod den høj-
teknologiske fjende.

’Battleship’ tager udgangspunkt i ’Sænke Slagski-
be’ fra legetøjsfirmaet Hasbro, der står bag andre 
strategiske brætspil som ’Axis and Allies’, ’Diplo-
macy’ og ’Risk’. Firmaets Transformers-figurer er 
blevet filmatiseret tre gange med stor kommer-
ciel succes, og nu er turen kommet til det klassi-
ske spil om herredømmet på havet. Filmudgaven, 
der i den grad må siges at være ”løst baseret på 
brætspillet af samme navn”, er instrueret af Pe-
ter Berg (Hancock, The Kingdom) og har desuden 
sangerinden Rihanna i sin skuespillerdebut.

D

pr e m i e r e

12/04
ACTION /
SCIENCE 
FICTION

O r i G i n a l t i t e l Battleship

i n s t ru K t Ø r Peter Berg

l a n d usa, 2012

s pi l l e t i d afventer

s K u e s pi l l e r e 
taylor kitsch, Liam neeson, 
alexander skarsgård, 
Brooklyn decker, rihanna, 
Peter Macnicol
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82,3%
166 

stemmer

BATTLESHIp

se traileren lige
nu på din mobil!

læs mere 
på side 16

MaritiM
MasseØdeLæGGeLse



kino.dk // aPriL 2012

 27

KONKuRRENCE

KINO.DK
MOBIL App

scan og 
download

til iPhone, nokia
og android

DOWNLOADGRATISover 100.000 har downloadet kino.dk mobil app

Find nærmeste biograf. 
se trailer.

sMs oG vind!

det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. der er 14 dages fortrydelsesret på sms 
(se www.unwire.dk/fr). du kan deltage max 3 gange pr. dag.  vinderne får direkte besked pr. sms

KONKuRRENCE

vind 10X2 
fribilletter til 
’the avengers’
samt 10x1 kg 
Matador Mix

Hvilken af superheltene fra 
’the avengers’ er grøn?

 A. HuLK
 B. IRON MAN
 C. THOR 

SEND EN SMS TIL 1225 MED 
ET AF FøLGENDE SvAR:

’kino  a’  ’kino B’  ’kino C’ 
hvis Hulk hvis Iron Man hvis Thor

svaret skal være modtaget senest 29. april
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re high school-venner opdager en skjult 
kilde til overnaturlige superkræfter, der af-

prøves og bruges til flere og flere practical jokes. 
Det går dog hurtigt op for vennerne, at de vold-
somme kræfter ikke er til at spøge med, og deres 
venskab kommer nu på en alvorlig prøve. Filmen 
stiller bl.a. spørgsmålet: Hvad ville du gøre, hvis 
du fik overnaturlige kræfter - ville du opføre sig 
som en vaskeægte superhelt?

’Chronicle’ er instrueret af debutanten Josh 
Trank, som har taget den klassiske superhelte-
film i en ny realistisk retning ved at fortælle hi-
storien som found footage i stil med ’Cloverfield’ 
og ’The Blair Witch Project’. Efter filmens overbe-
visende kommercielle succes i udlandet, er Josh 
Trank på tale som instruktør til Spider-Man spin-
off-filmen om Venom og et reboot af ’Fantastic 
Four’ (2005).

T

ACTION / 
SCIENCE 
FICTION / 
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l Chronicle

i n s t ru K t Ø r Josh trank

l a n d uk/usa, 2011

s pi l l e t i d 84 min.

s K u e s pi l l e r e Michael B. Jordan,  
alex russell, dane deHaan

C e n s u r 15 år  
 
pr e m i e r e     

19/04
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Hvad viLLe 
du GØre, 
Hvis du Fik 
suPerkræFter?

83,3%
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CHRONICLE
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stJernesPækket aC tion

HAyWIRE

en smukke Mallory Kane (Gina Carano) arbej-
der som freelance undercoveragent og hyres 

af forskellige kunder til at udføre beskidte jobs, som 
regeringer ikke officielt kan stå inde for. Efter en 
mislykket mission opdager Mallory, at hun er ble-
vet forrådt, og nu må hun forsøge at undslippe sine 
fjender og samtidig beskytte sin familie. 

’Haywire’ er instrueret af den Oscar-vindende Ste-
ven Soderbergh (Traffic, Ocean’s-filmene). Han 
har afprøvet mange forskellige typer genrer før, 
men dette er hans første rendyrkede actionfilm. I 
den kvindelige hovedrolle ses Gina Carano - mar-
tial arts-superstjernen der selv udfører sine stunts i 
filmen - og hun flankeres af en perlerække af store 
Hollywood-navne som Ewan McGregor, Michael 
Fassbender og Michael Douglas.

D

pr e m i e r e

19/04
ACTION /
THRILLER

O r i G i n a l t i t e l Haywire

i n s t r u K t Ø r steven soderbergh

l a n d usa, 2011

s pi l l e t i d 93 min.

s K u e s pi l l e r e 
Gina Carano, antonio Banderas, ewan 
McGregor, Michael Fassbender, Chan-
ning tatum, Michael douglas, Michael 
angarano, Mathieu kassovitz, Bill Paxton

C e n s u r 15 år
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ally Winthrop (Abbie Cornish) er nygift, 
men ægteskabet er ikke ren lykke. Hun 

søger tilflugt i en udstilling af hendes næsten 
navnesøster Wallis Simpsons (Andrea Risen-
borough) ejendele og drømmer sig ind i hendes 
liv. Vi følger Wallys liv i nutidens New York syn-
kront med fortællingen om århundredets kær-
lighedsaffære mellem den fraskilte amerikaner 
Wallis Simpson, som i 1930erne stjal Kongen af 
Englands (James D’Arcy) hjerte og fik ham til at 
fratræde tronen for at være sammen med hende. 

Madonna prøver endnu engang kræfter som 
instruktør. Hendes debut bag megafonen var 
i 2008 med filmen ’Filth & Wisdom’, og popfæ-
nomenet har også denne gang skrevet filmens 
manuskript. Størstedelen af kærlighedsdramaet 
er finansieret via Madonnas private økonomi, og 
hun vandt desuden en Golde Globe for Bedste 
originale sang. Abbie Cornish ses her i en mere 
dybfølt rolle, end sidst vi så hende som den kri-
geriske babe Sweet Pea i ’Sucker Punch’ (2011).

W

pr e m i e r e

19/04
DRAMA / 
ROMANTIK

O r i G i n a l t i t e l W.e.

i n s t ru K t Ø r Madonna

l a n d uk, 2012

s pi l l e t i d 119 min.

s K u e s pi l l e r e 
abbie Cornish, andrea riseborough, 
James d’arcy, richard Coyle,
James Fox

C e n s u r 7 år
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Madonnas roYaLe 
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læs mere 
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EDWARD
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a Anden Verdenskrig slutter i 1945, lykkes 
det en flok nazister at slippe helskindet 

fra Tyskland og flygte til Månen, hvor de byg-
ger en hemmelig base. Her oplærer de deres 
børn i nazistiske ideologier og opruster til den 
dag, de igen vil forsøge at overtage verdens-
herredømmet. Det er år 2018, og den dag er kom-
met. Jorden står overfor en invadering fra rum-
met. Nazisterne er dukket op fra deres skjul på 
månen, og nu må hele verden atter kæmpe imod 
det facistiske styre.

’Iron Sky’ er den hidtil dyreste finske produktion 
til dato. Den har kostet ca. 7,5 millioner euro at 
producere, og det er fans af konceptet, der har 
bidraget med den ene af millionerne. Instruktø-
ren Timo Vuorensela debuterer med sin første 
internationale spillefilm og er til daglig forsanger 
i et finsk metal-band. ’Iron Sky’ blev vist første 
gang på filmfestivalen i Berlin i år, og blev efter 
pres fra sociale medier og fans hevet til Dan-
mark.

D

pr e m i e r e

19/04
SCIENCE 
FICTION /
KOMEDIE

O r i G i n a l t i t e l iron sky

i n s t r u K t Ø r timo vuorensola

l a n d Finland/tyskland/australien, 
2012

s pi l l e t i d 93 min.

s K u e s pi l l e r e 
udo kier, Julia dietze, kym Jackson, 
Peta sergeant, Götz otto 
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IRON SKy

se traileren lige
nu på din mobil!

læs mere på 
side 16

naZi-invasion Fra Månen
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MarveLs stØrste HeLte sL år siG saMMen

THE AvENGERS

orden står over for den måske største trus-
sel nogensinde. Gudesønnen Loki (Tom Hid-

dleston) står bag en grum plan, der skal give ham 
magten over planeten, men ved hans side står 
en hidtil ukendt fjende af mægtige proportioner. 
Nick Fury (Samuel L. Jackson), leder af de inter-
nationale, fredsbevarende agenter i S.H.I.E.L.D., 
ser kun én udvej: At samle verdens største helte. 
Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow, 
Hawkeye og Lokis halvbror, Thor, slutter sig sam-
men for at blive The Avengers. Men kan så store 
helte (og egoer) enes? Og er deres samlede styr-
ke overhovedet nok til at redde verden?

Joss Whedon er manden bag kameraet på den 
ambitiøse superheltefilm. Han har før instrueret 
filmen ’Serenity’ (2005), der der var en fortsæt-
telse til hans kultdyrkede science fiction-serie 
’Firefly’ (2002). Grobunden for filmen blev allere-
de lagt med ’Iron Man’ (2008), og siden har Nick 
Fury og S.H.I.E.L.D. hvervet Marvel-helte i ’The 
Incredible Hulk’ (2008), ’Thor’ (2011) og ’Captain 
America: The First Avenger’ (2011). I ’The Aven-
gers’ samles den ultimative superheltegruppe, 
og filmen fungerer dermed som kulminationen 
på denne række tegneseriefilmatiseringer.

J

pr e m i e r e 26/04
ACTION /
ADvENTuRE / 
SCIENCE 
FICTION

O r i G i n a l t i t e l the avengers

i n s t ru K t Ø r Joss Whedon

l a n d usa, 2012

s pi l l e t i d afventer

s K u e s pi l l e r e 
robert downey Jr., scarlett Johans-
son, Chris Hemsworth, Chris evans, Je-
remy renner, Mark ruffalo, samuel L. 
Jackson, tom Hiddleston, Clark Gregg, 
Gwenyth Paltrow, stellan skarsgård
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I udvalgte
biografer3D

LÆS OM 
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en knap 12-årige Cyril (Thomas Doret) har 
to formål: Han vil finde sin far, der efter-

lod ham på et børnehjem. Og så vil han have sin 
stjålne cykel tilbage. Helt tilfældigt møder han 
Samantha (Cécile De France), der driver en fri-
sørsalon og giver ham lov til at bo hos sig i week-
enden. Men selvom Samantha viser stor omsorg 
for den utilpassede dreng, bliver Cyril venner 
med en ung fyr, der viser sig at begå sig i det kri-
minelle miljø. 

Dardenne-brødrene er medlemmer af en eks-
klusiv klub bestående af kun seks instruktører, 
der har modtaget Den Gyldne Palme i Cannes to 
gange. Dardenne fik Palmerne for ’Rosetta’ (1999) 
og ’Barnet’ (2005), og samtlige af deres film har 
deltaget i hovedkonkurrencen på Cannes-film-
festivalen siden 1999. ’Drengen med cyklen’ 
vandt Juryens Grand Prix i Cannes og prisen for 
Bedste manuskript ved European Film Awards.

D

pr e m i e r e

26/04
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l Le gamin au vélo

i n s t r u K t Ø r  

Jean-Pierre dardenne, Luc dardenne

l a n d Belgien, 2011

s pi l l e t i d 87 min.

s K u e s pi l l e r e 
Cécile de France, thomas doret, 
Jérémie renier 
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C annes-vinder aF dardenne-BrØdrene
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MED CyKLEN
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pr e m i e r e

26/04
ANIMATION / 
FAMILIEFILM

O r i G i n a l t i t e l   
Legends of valhalla: thor

i n s t ru K t Ø r Óskar Jónasson,  
toby Genkel, Gunnar karlsson

l a n d island, 2011

s pi l l e t i d afventer

s t e m m e r   
ellen Hillingsø, nis Bank-Mikkelsen, 
Mille Lehfeldt, nicolaj kopernikus
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 THOR
- LEGENDEN
 FRA vALHALLA

BLandt 
Mennesker 
oG Guder

TIDERNES
THOR

LÆS MERE OM
THOR pÅ SIDE 46

en unge smed Thor er ifølge rygtet søn af 
gudernes konge Odin. Men hvad ingen ved, 

er, at underverdenens dronning, Hel, brygger på 
en djævelsk plan, der både vil være til fare for gu-
der og mennesker. Men så sker der noget over-
raskende. Hammeren Mjølner, der er universets 
stærkeste våben, havner ved et tilfælde i Thors 
hænder, så da Hels mægtige kæmper angriber 
landet, må Thor og hans nye venner tage kampen 
op mod ondskaben.

Nordisk mytologi er på mode i disse dage. Marvel-
filmen ’Thor’ (2011) viser den nordiske gud som 
en kappeklædt superhelt, og nu kommer der en 
ny skildring af den populære, hammerbærende 
tordengud. ’Thor - Legenden fra Valhalla’ er en 
computeranimeret familiefilm, der ligesom Peter 
Madsens ’Valhalla’ (1986) skaber en animeret ver-
den ud fra nordisk mytologi. Historien fokuserer 
på at bryde ud af de praktiske rammer og følge 
den skæbne, der ligger foran én. Filmen er den 
første animationsfilm i spillefilmslængde, som er 
produceret i Island.

Filmen vises med dansk tale.

D

MarveLs tHor
(1962)

Peter Madsens tHor
(1986)

tHe avenGers’ tHor
(2011)

LeGenden Fra 
vaLHaLLas tHor
(2012)
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THE
LADy

dJæveLskaB 
oG eksorCisMe

1988 rejser Aung San Suu Kyi (Michelle 
Yeoh) fra Oxford, hvor hun har boet i 

mange år, til hjemlandet Burma for at besø-
ge sin syge mor. Landet er i oprør, fordi den 
siddende General Ne Win er trådt tilbage, 
og gaderne er fyldt med demonstranter, der 
kræver demokratiske reformer. Folkets stem-
me bliver holdt nede med vold og trusler af 
militærjuntaen, der nægter at opgive magten. 
Det totalitære styre slår hårdt ned på kritiske 
røster, og som symbolet på oppositionen an-
bringes Suu Kyi i husarrest i mere end 15 år 
- uden mulighed for at se sin familie. Ægte-
manden Michael Aris (David Thewlis) må der-
for blive i England i bekymrende uvished om 
sin kones skæbne.

Franske Luc Besson har instrueret ’The Lady’, 
der adskiller sig fra hans ofte actionfyldte 
film som ’Leon’ (1994) og ’Det femte element’ 
(1997). Filmen fortæller den sande historie om 
Aung San Suu Kyi, der risikerer sit liv for at 
slippe af med militærstyret og demokratisere 
Burma. I rollen som Aung San ses den kinesi-
ske skuespillerinde Michelle Yeoh (Tomorrow 
Never Dies), og hendes mand spilles af David 
Thewlis, der er kendt som Professor Remus 
Lupin i Harry Potter-filmene.

I

pr e m i e r e

26/04
DRAMA

O r i G i n a l t i t e l the Lady

i n s t r u K t Ø r Luc Besson

l a n d Frankrig / uk, 2011

s pi l l e t i d 132 min.

s K u e s pi l l e r e 
Michelle Yeoh, david thewlis, 
Jonathan raggett
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LÆS INTERvIEW 
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pÅ SIDE 8

BioGraFisk draMa 
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The Avengers er samlingen af nogle af de mæg-
tigste og mest karakteristiske helte, som teg-
neserie-forlaget Marvel nogensinde har skabt. 
Helte, der hver for sig selv kan bære en filmati-
sering (og flere har gjort det), men nu kommer 
filmen, som samler hele gruppen. Men hvem er 

Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye, 
Nick Fury og Captain America? vi ser nærmere 
på deres rødder i tegne-serierne og opsum-
merer deres status i rækken af film, der ligger 
forud for ’The Avengers’.



kino.dk // aPriL 2012

38

THE AvENGERS

Iron Man
Rigtige navn: 
Anthony ”Tony” Edward Stark
Beskæftigelse: Opfinder, 
industrimagnat, direktør og 
ejer af Stark Enterprises
Civil identitet: Offentligt 
kendt 
Statsborgerskab: Amerikansk statsborger 
Fødested: Long Island, New York
Ægteskabsstatus: Single, men i et 
romantisk forhold med sin assisten Pepper 
Potts. 
Kendte slægtninge: Howard (far, afdød), 
Maria (mor, afdød)
Tilknytning: The Avengers
Første tegneserieoptræden: 
Tales of Suspense #39 (1963)
Første filmoptræden: 
Iron Man (2008)
Superkræfter/Evner: Intelligens 
på geni-niveau. Ingen superkræfter.
Våben: Bærer en højteknologisk rustning, 
der giver ham superstyrke, diverse våben og 
stråler samt mulighed for at flyve.
Historie: Selvom tegneserie og film begge 
portrætterer Tony Stark som multimillionær 
og playboy samt ejer af Stark Industries, 
som producerer højteknologiske våben 
til militæret, er der visse forskelle i hans 
oprindelseshistorie. I tegneserien kommer 
han til skade under en våbenopvisning i USA 
og bliver fanget af en vietnamesisk galning. 
I filmen ’Iron Man’ (2008) er Stark på en opvis-
ningsmission i Afghanistan, hvor han bliver 
dødeligt såret og taget til fange af terrorister. 
Den også tilfangetagne Dr. Yinsen hjælper 
Stark med at overleve ved at indsætte en 
elektromagnet i hans brystkasse, så splinterne 
af en granat ikke slår ham ihjel. Efterhånden 
får de opgraderet teknologien, og ved hjælp 
af en jerndragt flygter Stark fra fangenska-
bet, mens Yinsen bliver dræbt. Tilbage i USA 
finder Stark ud af, at hans våben er faldet i de 
forkerte hænder, så han videreudvikler sin 
dragt og tager kampen op. Imens har andre 
luret teknologien, først den magtbegærlige 
Obadiah Stane, og siden kampfællen James 
Rhodes, der bliver til War Machine. Det går 
efterhånden op for Stark, at hans far var en af 
agentvirksomheden S.H.I.E.L.D.’s grundlæg-
gere, og at lederen Nick Fury vil have ham 
med i The Avengers.

CaptaIn 
aMerICa

Rigtige navn: Steven ”Steve” Rogers
Beskæftigelse: Amerikansk soldat
Civil identitet: Offentligt kendt
Statsborgerskab: Amerikansk statsborger
Fødested: New York
Ægteskabsstatus: Single
Kendte slægtninge: Joseph Rogers 
(far, afdød), Sarah Rogers (mor, afdød)
Tilknytning: Den amerikanske hær, 
The Avengers
Første tegneserieoptræden: 
Captain America Comics #1 (1941)
Første filmoptræden: 
TV-filmen ’Captain America’ (1979)
Superkræfter/Evner: 
Ingen superkræfter, men fysisk form, styrke og 
adræthed i toppen af, hvad der er menneskeligt 
muligt

Våben: Ubrydeligt skjold, 
som han kan kaste og bruge som våben
Historie: Steve Rogers er en ung amerikansk 
mand, der under Anden Verdenskrig allerhelst vil 
slutte sig til hæren for at bekæmpe nazisterne. 
Men hans svage fysik og helbred gør, at han 
bliver kasseret. Rogers giver dog ikke op, og hans 
gåpåmod bliver opdaget af Dr. Abraham Erskine, 
som vil bruge ham til et forsøg, der vil medføre 
en totalforandring af Rogers’ krop. Forsøget 
lykkes, og Rogers får forøget styrke, adræthed 
og udholdenhed. Iført en dragt symboliserende 
det amerikanske flag kan han nu drage til Europa 
for at bekæmpe tyskerne som Captain America. 
Efter en hård kamp mod den ligeledes fysisk 
forbedrede nazist Red Skull, ender han i den 
antarktiske kulde, hvor han fryses ned. I ’Captain 
America: The First Avenger’ (2011) findes han 60 
år senere, hvorefter han bliver rekrutteret til The 
Avengers.



Rigtige navn: Thor Odinson
Beskæftigelse: Kriger og prins af Asgård
Civil identitet: Offentligt kendt. I tegneserien 
har han et alter ego som lægen Don Blake, der 
ved at slå sin stok i jorden forvandler sig til Thor, 
mens hans jordiske skikkelse er uforandret i 
filmen. 
Statsborgerskab: Borger i Asgård
Fødested: En grotte i Norge
Ægteskabsstatus: Single, men i et forhold 
til Jane Forster
Kendte slægtninge: Odin Borson (far), 
Gaea (mor), Frigga (adoptivmor), Loki, Balder, 
Hermod, Tyr, Vidar (adoptivbrødre), Bor Burison 
(bedstefar, afdød), Bestia (bedstemor, afdød), 
Sigyn, Solveig (svigerinde), Hela (niece), stor 
familie på Gaeas side og andre. 
Tilknytning: Asgårds øvrige guder, 
The Avengers
Første tegneserieoptræden: Venus #12 
(1951)
Første filmoptræden: TV-filmen ’The In-
credible Hulk Returns’ (1977)
Superkræfter/Evner: Selv for en gud i 
Asgård er Thor blandt de stærkeste, mest udhol-
dende og mest usårlige. Han kan leve ekstremt 
længe, selvom han ikke er totalt udødelig, og er 
immun over for almindelige sygdomme.

Våben: Mjølner, hans mægtige og stort set 
uforgængelige hammer, som han kan kaste som 
en boomerang, og som gør ham herre over tor-
den, regn og storme. I tegneserien gør den ham 
endda i stand til at flyve.
Historie: Thor er søn af Asgårds øverste gud, 
Odin, og det er ham, der er næste i rækken til at 
blive konge af aserne. I filmen ’Thor’ (2011) får vi 
historien om, hvordan han på grund af sit vold-
somme ego ender med at bringe freden mellem 
aser og jætter i fare. Odin straffer hans hovmod 
ved at sende ham til Jorden uden sine guddom-
melige kræfter. Den eneste måde, han kan få 
sin styrke tilbage, er ved igen at blive herre over 
sin hammer Mjølner, men det skal han gøre sig 
fortjent til. På Jorden møder han astrofysikeren 
Jane Foster, som hjælper ham med at falde til 
blandt mennesker. Hans adoptivbror Loki har 
en ond plan om at overtage tronen fra Odin, 
og det ender med, at Thor igen får sine kræfter 
tilbage og kan komme sin far til undsætning. Det 
er dog gået op for Thor, at han ikke er klar til at 
overtage tronen endnu, selvom han har vist sit 
værd til igen at være tordengud. 
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THE AvENGERS

HULK
Rigtige navn: Robert Bruce Banner
Beskæftigelse: Atomfysiker
Civil identitet: Offentligt kendt 
Statsborgerskab: Amerikansk statsborger 
Fødested: Dayton, Ohio
Ægteskabsstatus: Ugift, men er kæreste med Betty Ross
Kendte slægtninge: Elizabeth “Betty” Ross (kæreste), Brian 
Banner (far, afdød), Rebecca Banner (mor, afdød), Morris Walters 
(onkel), Elaine Banner Walters (tante, afdød), Thaddeus E. “Thunder-
bolt” Ross (svigerfar), Mrs. Drake (tante), Jennifer Walter (kusine)
Tilknytning: The Avengers
Første tegneserieoptræden: Hulk #1 (1962)
Første filmoptræden: TV-filmen ’The Incredible Hulk’ (1977)
Superkræfter/Evner: Uindskrænket superstyrke, udholden-
hed og evne til at springe over enorme afstande
Våben: Ingen
Historie: Det store, grønne monsterlignende væsen Hulk er i 
virkeligheden forskeren Dr. Bruce Banner, som under et forsøg bli-
ver udsat for gammastråling af en helt speciel, nyudviklet art. Hver 
gang Banner bliver vred eller udsat for stor, emotionel påvirkning, 
forvandles han til den utrolige Hulk. I filmen ’The Incredible Hulk’ 
(2008) finder vi ham fem år efter uheldet, hvor Banner stadig leder 
efter en helbredende kur. Som Hulk er Banner på evig flugt fra 
militæret, men redder tusinder fra døden ved at udkæmpe en dra-
belig kamp mod den tilsvarende superstærke Abomination. Banner 
søger tilflugt i British Columbia, hvor han ikke længere forsøger at 
undertrykke Hulk, men nærmere at kunne kontrollere monstret.

tHor
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THE AvENGERS

HawKeye
Rigtige navn: Clinton ”Clint” Francis 
Barton
Beskæftigelse: 
Eventyrer, uofficiel S.H.I.E.L.D.-agent
Civil identitet: Hemmelig
Statsborgerskab: Amerikansk statsborger
Fødested: Waverly, Iowa
Ægteskabsstatus: Single
Kendte slægtninge: Harold Barton (far), 
Edith Barton (mor, afdød), Charles Bernard 
”Barney” Barton (bror, afdød), Brett Barton 
(slægtning, afdød), Mack Barton (slægtning, 
afdød)
Tilknytning: Carson Carnival of Traveling 
Wonders (tidligere), S.H.I.E.L.D. (uofficielt), 
The Avengers
Første tegneserieoptræden: 
Tales of Suspense #57 (1964)
Første filmoptræden: Thor (2011)
Superkræfter/Evner: Ingen, men er 
verdens bedste bueskytte
Våben: Bue og diverse pile med alle mulige 
slags eksplosiver og energiudladninger
Historie: Det er meget begrænset, hvad 
vi får at vide om Hawkeye i den korte tid, 
han optræder i ’Thor’ (2011), men i tegne-
serien hedder han i virkeligheden Clinton 
Barton, der mister begge sine forældre i et 
biluheld. Sammen med sin bror Barney bliver 
han medlem af et cirkus. Her møder han 
Swordsman, der oplærer ham i bueskyd-
ning, og efterhånden bliver han kendt som 
verdens bedste med bue og pil. Ved en fejl 
anklages han for tyveri og flygter til Sovjet, 
hvor han møder og forelsker sig i Black 
Widow. Men deres forhold bliver kortvarigt, 
og hun forlader ham efter en kamp med Iron 
Man. Herefter beslutter Hawkeye sig for at 
droppe den kriminelle løbebane og slutter 
sig sidenhen til The Avengers.

Rigtige navn: 
Natalia ”Natasha” Alianova Romanova
Beskæftigelse: Licenseret superhelt, 
S.H.I.E.L.D.-agent, tidligere skolelærer, mode-
designer og ballerina
Civil identitet: Hemmelig
Statsborgerskab: Tidligere russisk stats-
borger, nu borger i USA med S.H.I.E.L.D.-visum
Fødested: 
Stalingrad i det tidligere Sovjetunionen
Ægteskabsstatus: Single
Kendte slægtninge: Ukendte forældre 
(sandsynligvis afdøde), Alexi Shostakov (frem-
medgjort ægtemand), Vindikator (påstået bror, 
afdød)
Tilknytning: S.H.I.E.L.D., The Avengers
Første tegneserieoptræden: 
Tales of Suspense #52 (1964)
Første filmoptræden: Iron Man 2 (2010)
Superkræfter/Evner: 
Ingen, men er uddannet i diverse kamparter
Våben: To armbånd med ladning på op til 
30.000 volt, som endda kan standse modstan-
dere, der har superkræfter. Hendes dragt er 
fremstillet af en slags kevlar, der beskytter hende 
mod slag og skud

Historie: I filmens verden møder vi første gang 
Black Widow i ’Iron Man 2’ (2010), hvor hun er 
hemmelig S.H.I.E.L.D.-agent og bliver hyret som 
Tony Starks assistent under identiteten Natalie 
Rushman. Meget mere ved vi ikke om hende, 
men i tegneserien får vi hendes baggrunds-
historie fortalt. Romanova er født i Stalingrad, 
hvor begge hendes forældre blev dræbt i en 
brand. Hun er blevet oplært af det sovjetiske 
Black Widow Ops-program som spion, snigskytte 
og i kampsport. Hun fungerer på begge sider af 
loven og har 
et talent for 
manipula-
tion og for 
at spille sine 
fjender ud 
mod hinan-
den.

BLaCK wIdow

Rigtige navn: Nicholas ”Nick” Joseph Fury
Beskæftigelse: Tidligere Howling Comman-
dos PMC, Secret Warriors, nu chef for S.H.I.E.L.D. 
Civil identitet: Offentlig kendt
Statsborgerskab: Amerikansk statsborger
Fødested: New York City, New York
Ægteskabsstatus: Single
Kendte slægtninge: Jack Fury (far, afdød), 
Katherine Fury (mor, formentlig afdød), Jacob 
”Jake” Fury (bror, afdød), Dawn Fury (søster), 
Mikel Fury (søn)
Tilknytning: S.H.I.E.L.D., The Avengers
Første tegneserieoptræden: Sgt. Fury and 
His Howling Commandos #1 (1963)
Første filmoptræden: TV-filmen ’Nick Fury: 
Agent of S.H.I.E.L.D.’ (1998)
Superkræfter/Evner: Fury ældes meget lang-
somt og har vitalitet og udseendet som en mand 
halvt så gammel som ham selv. Desuden udlært 
i diverse krigskunst til lands, til vands og i luften 
med speciale i faldskærmsudspring, sprængstof 
og køretøjer. Han har komplet træning hos de 
grønne og de sorte baretter, er sværvægtsbokser 
i hæren og har henholdsvis sort og brunt bælte i 
taekwondo og jiu jitsu.
Våben: Et skydevåben i en eller anden form

Historie: Nick Fury er den ældste af Jack Furys 
tre børn, der kæmpede på de allieredes side 
under Første Verdenskrig. Selv vokser Nick op i 
Hell’s Kitchen i New York, hvor han er amatør-
bokser, inden han deltager som soldat i Anden 
Verdenskrig. Her bliver han hårdt såret og tes-
tobjekt for et serum ved navn Infinity Formula, 
der heler hans sår og medfører, at han ældes 
meget langsomt. Han bliver udnævnt som leder 
af S.H.I.E.L.D., hvis våben leveres af Stark Indu-
stries. I tegneserien ’The Avengers # 1’ (1963) har 
han ikke noget med skabelsen af The Avengers 
at gøre, mens han i filmene står bag rekrutterin-
gen af Iron Man, Hulk, Thor og Captain America. 
S.H.I.E.L.D. råder på dette tidspunkt allerede over 
Black Widow 
og Hawkeye, 
og i ’Iron Man 
2’ (2010) lærer 
vi, at Fury per-
sonligt kendte 
Tony Starks far, 
Howard, der var 
med til at stifte 
S.H.I.E.L.D.

nICK FUry
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KONKuRRENCE

ANNONCE

svaret 
skal være 
modtaget
senest den
3. maj

e verdensberømte tegneseriefigu-
rer, den unge journalist Tintin og 

hans trofaste hund Terry, som blev skabt 
af Hergé, og som er elsket af børn og 
voksne over hele verden, bringes nu til 
live i det verdensomspændende kæmpe-
hit ’Tintin: Enhjørningens hemmelighed’. 
Da Tintin finder et gammelt flaskeskib 
med en eksplosiv hemmelighed, bliver 
han og hans venner udset til skydeskiver 
for en ond skurk. Handlingen udspiller 
sig på de syv verdenshave og i Nordafri-
kas sandørkener, og hver eneste drejning 
i historien øger spændingen, farerne og 
eventyret for hele familien.
 I anledning af filmens release på DvD 
og Blu-ray den 24. marts udlodder vi 5 x 
DvD samt 1 familieweekend for 4 til Her-
gés hjemby Bruxelles inkl. fly og hotel*. 
Deltag i konkurrencen ved at svare på 
nedenstående spørgsmål. vinderen af 
førstepræmien kontaktes direkte.

*Med familieweekend menes flyrejse med Bruxelles Airlines 

fra Kastrup lufthavn til Bruxelles med udrejse fredag og hjem-

rejse søndag, samt 2 overnatninger på firestjernet hotel i Bruxel-

les for max 4 personer. Udover dette får man 2 ’Brussels Cards’ 

turist- og transportkort. Præmien leveres af Bruxelles Airlines 

og Visit Brussels.

Med Brussels Card kan du opleve det bedste af Europas hovedstad 

Bruxelles. Du får adgang til over 30 museer, gratis offentlig transport 

(bybus, sporvogn, t-bane) og gode tilbud i udvalgte butikker og re-

stauranter. OBS! Brussels Card dækker ikke transport mellem luft-

havnen og Bruxelles. Hvordan bookningen skal foretages fremgår af 

det vinderbevis, vinderen får tilsendt.

Rejsen skal foretages inden den 31. december 2012.

Evt. gevinstskat betales af vinderen. 

Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Svaret skalvære modtaget senest den 3. maj
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LEDKONKuRRENCE

vind FaMiLieWeekend 

oG tintin dvd!

det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefon-
abonnement eller taletidskort. der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). 
du kan deltage max 3 gange pr. dag.  vinderne får direkte besked pr. sms

vind en familieweekend for 4 til 
Hergés hjemby Bruxelles inkl. fly 
og hotel* (værdi ca. 11.000 kr.) 
samt ’tintin: enhjørningens  
hemmelighed’ på dvd

Hvad hedder tintins hund 
terry i de engelske bøger?

1. SNOOpy
2. MILOu
3. SNOWy 

SEND EN SMS TIL 1225 MED 
ET AF FøLGENDE SvAR:
’kino 1’  ’kino 2’  ’kino 3’ 
hvis Snoopy hvis Milou hvis Snowy



 

GuIDE TIL Fra den 12.-29. april er der 
igen filmfestival i København. 
Det er fjerde år, Danmarks 
største filmfestival sættes i 
gang med stigende popula-
ritet. Men hvad indebærer 
festivalen egentlig, og hvad 
skal man vælge at se? Her 
er kino.dk’s guide til CPH PIX.

AF MARTHE ASpELuND
FOTO CpH pIX
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HvAD ER pÅ 
pROGRAMMET?

I år har festivalen omkring 150 film på program-
met, og som i fjor er der noget for enhver smag. 
Man kan se film, der blandt andet er danske, 
svenske, norske, italienske og asiatiske eller 
vælge ud fra serier som Midnight Madness (med 
titler som ’Human Centipede 2’ og ’Invasion of 
Alien Bikini’) og LO-FI SCI-FI (med titler som 
’The Last Man on Earth’ og ’Beyond the Black 
Rainbow’). Desuden er der flere udendørs og al-
ternative events på programmet. 

HvILKE pRISER 
uDDELES? 
Festivalens hovedkonkurrence hedder New Ta-
lent Grand PIX og sætter fokus på nye talenter 
med en serie af årets stærkeste debutfilm. Med 
prisen følger 30.000 euro, der altså med garanti 
modtages af en lovende førstegangsinstruktør.

Der uddeles også Politikens Publikumspris, som 
du kan være med til at give til din favoritfilm. 
Der er 10 nominerede film til publikumsprisen, 
som er udvalgt af CPH PIX på tværs af årets 
program. Stemmesedler bliver delt ud ved 
forestillingerne til de nominerede film, hvor 
man kan vurdere dem fra 1-6. Filmen med 
det højeste karaktergennemsnit vinder 
prisen og får en markedsføringspræmie til 
en værdi af 100.000 kroner, der gives til 
filmens danske distributør.

HuMan 
CentiPede 2

tWiXt

HvOR: 
Rundt omkring i København samt enkelte forestillinger i Århus

C
p
H

 p
I
X

Du kan læse om filmene og bestille billetter på www.kino.dk og CPH PIX’s hjemmeside

HvORNÅR: Fra den 12. til den 29. april
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 SØREN:
atoMiC aGe
The Stone Roses på soundtracket, imens ung-
dommen drikker vodka langs Seinen, er sådan 
set nok. Da filmen samtidig deltager i festiva-
lens hovedkonkurrence, New Talent Grand PIX, 
er det blot endnu en grund til at se nærmere på 
den franske instruktør Héléna Klotz’ filmdebut.

4:44 Last daY on eartH
Abel Ferrara (Bad Lieutenant, King of New 
York) laver altid ganske særlige film, og når han 
iscenesætter ventetiden på verdens undergang 
med Willem Dafoe i hovedrollen, må jeg hellere 
kigge med. Også selvom det nemt kan blive 
mere specielt end egentligt godt.

kiLLer Joe
William Friedkin har tidligere lavet fremragen-
de film som ’The Exorcist’ og ikke mindst ’The 
French Connection’, men også en film som ’The 
Hunted’. Om hans nyeste film hører til den ene 
eller den anden ende af skalaen, skal derfor un-
dersøges. Under alle omstændigheder får man 
en sort komedie med Matthew McConaughey 
og Thomas Haden Church, der eftersigende 
skulle være ganske modbydelig. 

 DANIEL:
tHe raid: redeMPtion
En sindssyg trailer og ren computerspilsæ-
stetik kan ikke andet end skabe opmærk-
somhed omkring denne indonesiske acti-
onfilm, hvor politiets specialstyrker bliver 
fanget i et højhus af en kompromisløs gang-
ster og hans hær af håndlangere.

LaBrador
Frederikke Aspöck spillefilmsdebuterer med 
dette velspillede kammerspil, som har Ste-
phanie Leon (Råzone) og Carsten Bjørnlund 
(Tv-serien Rita) i rollerne. visningen giver 
mulighed for at se en dansk film, der nok ikke 
får biografpremiere, selvom den blev frem-
hævet på Cannes sidste år.

tWiXt
Francis Ford Coppola har jo instrueret nogle 
af verdens bedste film, men det er efterhån-
den længe siden, så det skal blive spændende 
at se, hvad manden bag ’The Godfather’ får ud 
af 3D-mediet, val Kilmer og Edgar Allan Poe-
inspirationen.

 TORA:
MartHa MarCY MaY MarLene
Elizabeth Olsen fik masser af ros ved Sun-
dance for sin rolle i denne film. Når det sam-
tidig er instruktøren Sean Durkins debutfilm 
og den er nomineret til Politikens Publi-
kumspris, er jeg simpelthen for nysgerrig. 

BaBYCaLL
En nordisk thriller med den seje Noomi 
Rapace, der overhører et mord gennem sin 
babyalarm. Det kan da kun gå hen og blive 
fyldt med spænding og godt skuespil.

LLoYd tHe Conqueror
En rigtig nørdefilm og canadisk indie-kome-
die er noget, jeg ikke kan stå for. Jeg går vir-
kelig efter at blive underholdt på årets PIX-
festival, og denne film skulle både være sjov 
og gakket.

DET
SKAL
vI SE

BeYond
tHe BLaCk 
rainBoW

kiLLer Joe
MartHa MarCY 
MaY MarLene
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pREMIERE I MAJ

03/05

JOuRNEy TO THE 
MySTERIOuS ISLAND

OvER KANTEN

LOCKOuT

ALpERNE

ERINDRING OM MINE 
BEDRØvELIGE LuDERE

BILL CuNNINGHAM 
NEW yORK

10/05

DARK SHADOWS
Tim Burton og Johnny Depp udgør atter et 
celebert instruktør-skuespiller-par i ’Dark 
Shadows’, der er baseret på en amerikansk TV-
serie. Burton er i sit rette element med gotisk 
komik og leading man Depp som vampyr, og i 
birollerne finder vi bl.a. Michelle Pfeiffer, Eva 
Green og Helena Bonham Carter.

TERRAFERMA

THE COLD LIGHT OF DAy

16/05

GuMMI T
Efter animationsfilmen ’Orla Frøsnapper’ (2011) 
kommer nu ’Gummi T’, der også er baseret på 
en børnebog af Ole Lund Kirkegaard. Denne 
gang handler det om den skvattede knægt Ivan 
Olsen, der drømmer om at blive lige så stærk 
som Tarzan.

ELSK MIG IGEN

SMÅ HvIDE LØGNE

DIKTATOREN

THE RAvEN

24/05

MEN IN BLACK III

Du KAN vENTE DIG

STORMFuLDE HØJDER

vOLCANO

31/05
LAKSEFISKERI I yEMEN

pROMETHEuS
Ridley Scott tager udgangspunkt i myten om 
rumvæsner, han selv skabte i klassikeren ’Alien’ 
fra 1979. ’Prometheus’ har Noomi Rapace, Mi-
chael Fassbender og Charlize Theron i rollerne 
som et hold forskere, der kommer på sporet af, 
hvad der måske er menneskets oprindelse.

pREMIERE
I MAJ

©
 s

F 
Fi

LM
©

 t
W

en
ti

et
H

 C
en

tu
rY

 F
o

X
©

 W
ar

n
er

 B
r

o
s.



kino.dk // aPriL 2012

 45

MEST vENTEDE pÅ KINO.DK

aFGIv selv dIN 
Buzz-O-meter-stemme 
På WWW.KINO.dK

MEST
vENTEDE
FILM
SOMMER
2012
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se traileren 
lige nu på  
din mobil!
Læs mere 
på side 14

tHe dark 

kniGHt rises 

1

tHe 

eXPendaBLes 2 

2

LoL

4
snoW WHite and

tHe HuntsMan

5

iCe aGe 4: På 

GYnGende Grund

3

©
 u
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93 %
2759

stemmer

89,90%
355 

stemmer

88,90%
504 

stemmer

88,30%
290 

stemmer

86,30%
457 

stemmer
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FAMILIEKINO

FAMILIEKINO

Nu kommer der en ny film om Thor, som ikke har optrådt i tegnefilm 
siden Peter Madsens ’Valhalla’ fra 1986. Denne gang er Thor en ung 
smed, der lever blandt menneskene på Jorden. Da en gylden hammer 
pludselig dumper ned fra himlen, tager han det som et tegn fra sin 
far Odin. Og hammeren viser sig at være særdeles nyttig…
 

MØD FIGuRERNE: 
'THOR - LEGENDEN FRA vALHALLA'

THOR – Den unge smed som ifølge legenden 
er søn af Odin. Han drømmer om en dag at blive 
en stor kriger.

ODIN – Gudernes Konge er klog og magtfuld. 
Og meget optaget af sit luksusliv i Valhalla.

MOR – Thors mor er hårdtarbejdende og prak-
tisk, men bekymret for sin søns drømme.

HEL – Underverdenens dronning, som hader 
Odin, fordi han engang drev hende fra Valhalla. 
Har planer om at overtage verden.

THRyM – Kæmpernes konge som vil have 
hævn over Odin for at have sendt kæmperne til 
verdens ende.

MJØLNER – Den lille magiske hammer med 
den store kraft, der pludselig havner i hænderne 
på Thor.

EDDA – Thors bedste ven, som tit må tale ham 
til fornuft, når han får skøre ideer.

FREJA – Kærlighedens Gudinde, som har ev-
nen til at hele de sårede krigere.

SINDRI – Dværgen der har lavet den magi-
ske hammer Mjølner af det pureste guld

 THOR
- LEGENDEN
 FRA vALHALLA

LÆS OM THOR - LEGENDEN 
FRA vALHALLA pÅ SIDE 34
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FAMILIE



 

ON DEMAND / GAMING / DvD / BLu-RAy / GADGETS / BØGER / KRyDSORD

 

 NEW 
yEAR'S 
EvE

ON DEMAND

Nye tItler

GAMING

KINeCt star Wars 

GADGETS

stOrmtrOOPer 
 leGO væKKeur



ON DEMAND!
På www.kino.dk kan man nu leje film 
direkte på sin computer og supplere 
sit biografbehov med film derhjemme. 
I april har vi premiere på en lang række 
film, som du finder i On Demand-
sektionen på sitet. Vi præsenterer her 
et udvalg af de nyeste premierefilm.
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KINO.DK+

50/50
I komedie-dramaet forsøger Joseph Gordon-Levitt 
og Seth Rogen at tackle førstnævntes kræftdiag-
nose med humor og alternative midler.
on deMand-PreMiere 01/04

ID:A 
Dansk thriller om menneskejagt og glemt identitet 
med Tuva Novotny i hovedrollen. 
on deMand-PreMiere 01/04

IN TIME
Justin Timberlake og Amanda Seyfried i science 
fiction-thriller.
on deMand-PreMiere 01/04

THE THING
Remake af John Carpenters gyserklassiker af sam-
me navn med danske Ulrich Thomsen på rollelisten.
on deMand-PreMiere 03/04

HySTERIA
Opfindelsen af vibratoren er udgangspunktet for 
komedien med Maggie Gyllenhaal i hovedrollen 
som foregangskvinde.
on deMand-PreMiere 17/04

DREAM HOuSE
Daniel Craig, Naomi Watts og Rachel Weisz i spø-
gelsesfilm af manden bag ’Min venstre fod’ (1989).
on deMand-PreMiere 17/04

DEN SIDSTE REJSE
Brutal og sort komedie om Finn Nørbygaards pen-
geproblemer og Jacob Haugaards alkoholisme.
on deMand-PreMiere 17/04

NEW yEAR'S EvE
Stjernespækket romantisk komedie med bl.a. Mi-
chelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro og Sarah 
Jessica Parker. 
on deMand-PreMiere 24/04

THE GIRL WITH THE 
DRAGON TATTOO 
Amerikansk remake af ’Mænd der hader kvinder’ med 
Daniel Craig og Oscar-nominerede Rooney Mara. 
on deMand-PreMiere 24/04

Spy KIDS 4D
on deMand-
PreMiere 01/04

ALvIN OG 
DE FRÆKKE 
JORDEGERN 3
on deMand-
PreMiere 17/04

SMS 'ON DEMAND' til 1225 
og få én ’filmkode’ til 

kino.dk/ondemand

FÅ EN PRØVEFILM!

KVIT OG FRIT!

**

TIL
BORNENE
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THE WORLD IS IN PLAY.

PSVITA.COM

Nu er verden din legeplads, hvor end du er. 5” OLED touch-
skærm, bagside touch-pad, to analoge sticks, dobbelte  
kameraer, Wi-Fi og mulighed for 3G. PlayStation® Vita  
giver dig gaming, som du ikke har oplevet før. 
I butikkerne nu.

PS_Vita_Ann104x139_Kino_April_DK.indd   1 26/03/12   16.14

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

TOP 3 
GAMING
UGE 12, 2012:

XBOX 360:
1. Mass EffEct 3
2. strEEt fightEr 
 X tEkkEn
3. ssX (2012
 

KINO.DK+ kino.dk // aPriL 2012
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TOP 10
SALG BLU-RAY
UGE 12, 2012:

 1. thE twilight saga: 
  BrEaking Dawn - DEl 1
 2. iMMortals
 3. gaME of thronEs 
  - sæson 1
 4. laDy & VagaBonDEn: 
  DiaMonD EDition
 5. hVis jEg Var Dig
 6. klassEfEstEn
 7. contagion
 8. DE trE MuskEtErEr
 9. harry PottEr og 
  DøDsrEgaliErnE - DEl 2
 10. DriVE PLAYSTATION 3: 

1. Mass EffEct 3
2. strEEt fightEr 
 X tEkkEn
3. ssX (2012)

PC:
1. Mass EffEct 3
2. thE siMs 3:
 raMPElys
3. star wars: 
 thE olD rEPuBlic

KINECT:
STAR WARS
Man undrer sig egentlig over, at der ikke er nogen, som har tænkt på det 
før. Et Star Wars-spil, hvor man selv kan kæmpe med lyssværd og bruge 
kraften til at overvinde fjenderne. Men det laver ’Kinect: Star Wars’ om på 
nu - og det er helt uden controller.

Som spiller kommer man til at udkæmpe slag i galaksen, og man møder de 
kendte figurer, rumskibe, droider og meget andet. Ud over selvfølgelig at 
kunne svinge lyssværdet, kan man også bruge kraften til at skubbe fjender 
væk og hoppe fra platform til platform. Det er også muligt at styre speeder 
bikes, rumskibe og pod-racere. Da vi befinder os i social gaming-afdelingen, 
er der selvfølgelig rig mulighed for at spille sammen med sine venner on-
line i co-op-spil, hvor den anden spiller hurtigt og nemt kan springe ind 
eller ud af spillet.

ACTION PLatForM: XBoX 360 Med kineCt  //  udGiveLse 03-04

GADGETS

GAMING

STORMTROOpER
LEGO vÆKKEuR
Den perfekte gave til Star Wars-fans. Lego står bag et vækkeur, som er ud-
formet som en Stormtrooper, men med de klassiske legomand-træk. Og fi-
guren kan selvfølgelig bevæge arme og ben. Den 22 cm høje Stormtrooper 
har en alarm og digitalt oplyst display lige midt i maven, så nu kan man både 
holde Star Wars-interessen ved lige og møde til tiden. Figuren kan købes 
online fra Legos hjemmeside.
Pris: 299 kr.
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FILMKRyDS
OG TvÆRS

Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv ’kryds og tværs’ i emnefeltet), 
og husk at skrive dit navn og adresse i mailen. Du kan også sende en sms til 1225. Skriv: kino (mellemrum) 
løsningen. Ex: kino løsningen. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 1 kg Haribo slik. Vi udtrækker tre heldige 
vindere. Send dit svar senest 6. maj. Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage - beløbet trækkes 
via dit telefonabonnement eller taletidskort. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). 
Du kan deltage max 3 gange pr. dag pr. sms. 
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konkurrenCe

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED 



*) Antal husstande i Danmark  ** Der udloddes kun et begrænset antal filmkoder i en begrænset periode og kun en kode pr. telefonnummer (koster alm. sms. takst).

Kino.dk har nu lanceret en omfattende 
video On Demand tjeneste, blot kaldet
On Demand, i samarbejde med YouSee. 
Så nu kan du se film, præcis hvor du vil, 
og når du vil. Der er mere end 2.300 titler
at vælge imellem, og hver uge kommer 
der nye film til. Så 4 måneder efter at filmen 
har premiere i biografen, kan du nu opleve 
filmen på www.kino.dk/ondemand!

www.kino.dk/ondemand
DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB

Nu ÅBNER
KINO.DK
2,6 MIO.  NyE
FILMSALE

On Demand leveres af

SMS 
'ON DEMAND'

til 1225 og få én
’filmkode’ til 

kino.dk/ondemand

FÅ EN PRØVEFILM!

KVIT OG FRIT!

**



Soundtrack Album on Sony Music International

r
warnerblu.com warnervideo.com

happyfeettwo.com

HAPPY FEET 2 
I  den här  episka uppföl jaren t i l l  Oscar ®-belönade Happy Feet*  måste 
Mummels son Er ik  upptäcka vad som är  hans ”grej” i  en vär ld fy l ld  av 

sång och dans. När kejsarpingvinerna bl i r  fångade bakom ett  stor t  isberg måste både 

små och stora antarkt iska djur  samarbeta för  a t t  rädda dem . . . och först  då hi t tar  Er ik 

s in egen ta lang.

HAPPY FEET 2 
I  denne fantast iske for tsætte lse t i l  Oscar ®-v inderen Happy Feet*  skal 
Mumles søn Er ik  f inde ud af , hvad han har  ta lent  for  i  en verden fu ld  af 

sangere og dansere. Da et  enormt isb jerg fanger  ke jserp ingv inerne, skal  a l le  dyrene 

på Sydpolen arbejde sammen for  a t  redde dem . . . og først  da opdager  Er ik , hvad der 

gør  ham specie l .

HAPPY FEET 2 
I  d e n n e  e p i s k e  o p p f ø l g e r e n  t i l  d e n  O s c a r ®- v i n n e n d e  f i l m e n 
Ha ppy   Fee t *  må  Mumles  sønn  E r i k  f i nne  u t  h va  som e r  hans 

spes ie l le  ta lent  i  en verden fu l l  av  sang og dans. Når  ke iserp ingv inene b l i r 

fanget  bak et  s tor t  is f je l l , må både små og store antarkt iske dyr  arbeide sammen 

for  å  redde dem . . . og først  da f inner  Er ik  ut  hva som gjør  ham spesie l l .HAPPY FEET 2 
Tässä Oscar ®-palk i tun Happy Feet*  -e lokuvan eeppisessä ja tko-
osassa Mumblen poika Er ik  ets i i  omaa paikkaansa laulun ja  tanssin 

maai lmassa. Kun keisar ip ingv i in i t  jäävä t  loukkuun va l tavan jäävuoren taakse, 

Ete länapamantereen p ienten ja  suurten asukkien on yhdistet tävä vo imansa 

heidän pelastamisekseen, ja  vasta s i l lo in  Er ik  löytää kutsumuksensa.
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SPECIAL FEATURES ON BLU-RAY TMLEARN HOW TO DRAW THE ADORABLE PENGUIN ERIK! 

Step-by-step instructions on how to draw your favorite penguin. 
ALECIA MOORE (P!NK) TALKS  ABOUT BEING THE VOICE OF GLORIA AND WRITING 

HER NEW SONG. AND MUCH MORE!
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Happy Feet Two TM & © 2011 Village Roadshow Mumble 2 Productions Pty Ltd. Package Design & Supplementary Material Compilation © 2012 Warner Bros. Entertainment Inc. Distributed by Warner Home Video 

Sweden AB, a division of Warner Bros. Entertainment Sverige AB, Ansvarig utgivare: Stefan Lampinen, Box 1472, 171 28, Solna, Sweden; Warner Home Video Norway, a division of Warner Bros. Entertainment Norge 

AS, Warner Home Video Denmark, a division of Warner Home Entertainment Danmark ApS, Warner Home Video Finland, a division of Warner Bros. Entertainment Finland Oy, A Warner Bros. Entertainment Company. All 

rights reserved. DTS, the symbol, and DTS-HD are registered trademarks of DTS, Inc. Dolby and the d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Warner Bros. Entertainment Inc. is not responsible for maintaining 

access to any website or its content. *2007, Best Animated Feature Film. “Oscar®” is the registered trademark and service mark of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences. WARNING: The copyright proprietor has licensed 

the � lm (including its soundtrack) comprised in this optical disc for home video use only. All other rights are reserved. Any unauthorized copying, editing, 

exhibition, renting, exchanging, hiring, lending, public performance diffusion and/or broadcast of this optical disc or any part thereof is strictly prohibited 

and any such action establishes liability for a civil action and may give rise to criminal prosecution. Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™ and the logos are 

trademarks of the Blu-ray Disc Association.  DIGITAL COPY: Includes Standard De� nition Digital Copy™ of the � lm with the purchase of this disc. Special features 

not included. OFFER EXPIRES: 31-03-2013. For terms of use go to wbdigitalcopy.com/terms. System Requirements: Windows Media®-compatible only. May not 

be compatible with all portable devices. Consumer must reside in Sweden, Norway, Denmark or Finland and have a broadband Internet connection and a DVD-ROM 

drive. PC Requirements: Windows® XP Service Pack 2 or later or Windows Vista® or Windows® 7, Internet Explorer® 6.0 or above, Windows Media® Player most recent 

version, Adobe® Flash® Player most recent version, and Adobe® AIR™ most recent version. Not compatible with iTunes or with Macintosh and iPod devices. 

Note: PC requirements are subject to change. Adobe and Microsoft’s respective software each has additional system requirements. **Levels of video resolution 

and audio standards, and (if applicable) Special Features performance, require audio-visual equipment capability. Playback requires Blu-ray Disc Player. Playback 

experience will vary depending on player capabilities and performance. Please consult your Player manual or Player Support Website for more information.

SPECIAL FEATURES**

MAIN FEATURE** Video: 1080p High Definition 16x9 2.35:1 • Audio: DTS-HD Master Audio: English 5.1, Dolby Digital: Danish 5.1, Finnish 5.1, Norwegian 5.1, Swedish 5.1, Icelandic 5.1, Italian 5.1, 

Portuguese 5.1, Spanish 5.1, Audio Descriptive Service: English 5.1 • Subtitles: Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, Icelandic, Portuguese, Spanish
May not be in High Definition. Audio & subtitles may vary.

Approx. 99 Min.
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Til dig der ikke vil stresse
Behold de lejede film i op til 7 døgn mere end du har betalt 
for, hvis bare du lejer minimum samme antal film igen, som 
du afleverer. Så slipper du for ekstraleje.

Til dig der ofte ser film
Når du lejer igen samme dag, som du afleverer, så sparer  
du op til 50% af normalpris. 
Hør mere i butikken.
 
Til dig der har Fuld HD
Det koster det samme at leje Blu-ray og DVD film, men en  
Blu-ray film giver 5 gange så god billedkvalitet som en DVD og 
er den eneste måde, hvorpå du kan se Fuld HD hjemme i stuen.

Lej fx.

Lejeperioden er 1 døgn og gælder alle DVD og Blu-ray film. Lej i 3 døgn for 108 kr.  
Tilbuddet gælder i en begrænset periode.


