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a VM i fodbold blev afholdt i juni for to år 
siden, var der samtidig premiere på ’Sex and 

the City 2’. På filmplakaten blev en læderbold punk-
teret af en stilethæl (mit bud er en Jimmy Choo, det 
er vist nok den slags skomærker, de snakker om i 
TV-serien, men hvad ved jeg), og så var scenen lige-
som sat - ’Sex and the City 2’ var årets alternativ til 
timevis af fodbold i fjernsynet.

Kampagnen gik direkte efter det kvinde-
lige køn og ekskluderede nærmest det 

mandlige (eller i al fald de fodboldin-
teresserede), og det var måske ikke 
en tosset ide, når det drejede sig om 
det ultimative damebladsunivers 
som Sex and the City-serien. 

I år handler det så om EM, og heller 
ikke dette års fodboldslutrunde for-
nægter sin indflydelse på udbuddet 

i biograferne, og selvom det denne 
gang foregår lidt mere subtilt end 

Carrie Bradshaws kærlighedskri-
ser opstillet som den diametrale 

modsætning til knastøre tack-
linger på grønsværen, er der 

mange stærke kvinder at 
finde i månedens premi-

erefilm.

’Snow White and the Huntsman’ har fx Kristen 
Stewart i titelrollen som en mere handlekraftig 
og selvstændig udgave af prinsessen end Disney’s 
filmversion fra 1937, hvor Snehvide primært excel-
lerede i effektiv rengøring af dværgenes skovhytte. 
I ’Nobels testamente’ er rollen som den klassiske 
reporter repræsenteret ved Annika Bengtzon (ba-
seret på heltinden fra Liza Marklunds romaner), 
der kombinerer efterforskning af mord og børneaf-
hentning i stil med enhver anden moderne karriere-
kvinde, og endelig yder Keira Knightley modspil til 
både Freud og Jung i ’A Dangerous Method’. Miley 
Cyrus afslutter endda måneden som moderne teen-
agepige i komedien ’LOL’.

Størstedelen af filmene henvender sig dog til begge 
køn (Miley Cyrus-filmen er indrømmet en undtagel-
se), men ellers kan man nemt finde mere mands-
dominerede film på programmet - fx de to vidt for-
skellige fængselsfilm, ’Get the Gringo’ og ’Lockout’. 
Børn og mere barnlige sjæle kan desuden tage med 
på fuglejagt og sågar følge istidens fortsatte udvik-
ling i ’Ice Age 4’.

Om man elsker eller hader fodbold, er dermed under-
ordnet. Uanset hvad, kommer der stadig 18 nye film 
i biografen denne juni måned.

D

loCkoUt © nordiSk filM
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Vidste du
at disse film er optaget på  
(eller i Vandet omkring) malta:

gladiator
naVarones kanoner

troy
asterix & obelix

u-571
münich

© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

© 2012 Columbia Pictures. All Rights Reserved.

1000 kR RAbAt* 
til kino.dk’s brugere
kampagnekode “kinodk”

Eksklusiv oplEvElsEmax 30 deltagere

- ferie med mere mening

Bestil din FilmRejse på 70 13 33 44 – eller book online på www.folkeferie.dk/kinodk

skønt klima, bjergtagende scenerier, 
mangfoldig kultur – og meget mindre 
turistet. Dét er mageløse Malta!

malta
vi giver dig gode muligheder for at skabe 
og pleje nye venskaber, ikke mindst på 
vores aktivferier og temarejser.

Netværk
Hver booking til Malta udløser 100 kr. til 
FolkeFerieFonden – og skaber ferieglæder 
for værdigt trængende.

dONatION

FilmRejSe
med Ole miChelSen 
pr. person / 29. september

10.499,-*

Vi skal gå rundt på fortet fra ”Gladiator”, vi skal have sand mellem tæerne 
på den strand Brad Pitt og Orlando Bloom betrådte i ”Troy”, vi skal dykke 
ned i verdens største vandbassin til filmoptagelser, vi skal blive klogere på 
lydmiks, udstyr og visual effects, vi skal høre alle anekdoterne, vi skal se 
og diskutere film. Og så skal vi selvfølgelig nyde solen, stranden, naturen 
og historien på Malta. Alt sammen under kyndig ledelse af Ole Michelsen. 

Eksklusiv oplevelse for 30 filmentusiaster i september 2012. 1000 kroners  
særrabat til kino.dk’s brugere: brug kampagnekode ”kinodk”, når du  
bestiller. Læs mere på www.folkeferie.dk/kinodk

FilmRejse til Malta

* Tilbuddet gælder for nybestillinger af filmrejser og kan ikke kombineres med andre rabatter. I priseksemplet er 
tilbudsrabatten fratrukket. Der tages forbehold for udsolgte afgange og programændringer.
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Selvom Arnold Schwarzenegger er ble-
vet 64 år, går 80ernes store action-ikon 
ikke på pension foreløbigt. Han er nu 
bekræftet som en del af rollebesætnin-
gen til action-thrilleren ’Ten’. Filmen skal 
instrueres af David Ayer og handler om 
et DEA-hold, som trænger ind i et narko-
tikakartel, men deres opgave er ikke? den 
sædvanlige. I stedet stjæler de ulovligt 
udstyr for millioner og tror, at de er slup-
pet uset fra det hele. Men nej…

Nu er optagelserne til remaket af Sam Rai-
mis kultgyser ’The Evil Dead’ (1981) gået i 
gang. Raimi er selv producent på filmen 
sammen med Bruce Campbell, der spillede 
hovedrollen Ash i den originale. ’The Evil 
Dead’ handler, både dengang og nu, om fem 
venner, der tager på en ferie i en hytte langt 
ude i skoven. Her hidkalder de en dæmon, 
som besætter dem én efter én. Der er ingen 
Ash med denne gang.

Stadig Spark i 
SchWARZENEGGER

EvIL DEAD-
reMake på veJ

MEST SUccESFULDE 
FILMKARAKTERER:*

Fortsættelser og franchises er en 
stor del af filmbranchen, og det 
har sin indlysende årsag - nem-
lig penge. Nogle filmkarakterer 
har indspillet mere, end det 
kostede at bygge Storebælts-
broen (21,4 mia. kr. hvis man 
skulle være interesseret), og 
Hollywood har alle mulige gode 
grunde til fortsætte strømmen 
af James Bond-film og diverse 
superhelte-fortsættelser. 

10. BELLA SWAN & EDWARD cULLEN
Spillet af: kristen Stewart, robert pattinson
filmene: twilight 1-4. indtjening: 2,50 mia. dollars

 
9. BATMAN
Spillet af: adam West, Michael keaton, 
val kilmer, george Clooney, Christian Bale
filmene: Batman (1966), Batman, 
Batman returns, Batman: Mask of the phantasm, 
Batman forever, Batman & robin, Batman Begins, 
the dark knight. indtjening: 2,65 mia. dollars

8. opTIMUS pRIME
Stemme af: peter Cullen. filmene: the transformers: 
the Movie (1986), transformers 1-3. indtjening: 
2,7 mia. dollars

7. JAKE SULLy
Spillet af: Sam Worthington. filmen: avatar
indtjening: 2,8 mia. dollars

6. GANDALF, ARAGoRN & FRoDo 
BAGGINS
Spillet af: ian Mckellen, viggo Mortensen og elijah 
Wood. filmene: the lord of the rings (1978), 
ringenes herre 1-3. indtjening: 2,96 mia. dollars

5. pUSS IN BooTS
Stemme af: antonio Banderas. filmene: Shrek 2-4, 
puss in Boots. indtjening: 3,02 mia. dollars

4. JAcK SpARRoW
Spillet af: Johnny depp
filmene: pirates of the Caribbean 1-4 
indtjening: 3,7 mia. dollars

3. DARTh vADER/ANAKIN SKyWALKER
Spillet af: Jake lloyd, hayden Christensen, david 
prowse, James earl Jones (stemme)
filmene: Star Wars 1-6
indtjening: 4,1 mia. dollars

2. JAMES BoND
Spillet af: peter Sellers, david niven, Woody 
allen, Sean Connery, george lazenby, roger Moore, 
timothy dalton, pierce Brosnan, daniel Craig 
filmene: Casino royale (1967), never Say never 
again, James Bond 1-22. indtjening: 5,1 mia. dollars

1. hARRy poTTER, RoN WEASLEy 
& hERMIoNE GRANGER
Spillet af: daniel radcliffe, rupert grint og 
emma Watson. filmene: harry potter 1-8. 
indtjening: 7,7 mia. dollars

* Udelukkende baseret på billetindtægt på verdensplan (inflation ikke 
medregnet). Der er valgt hovedrollen/hovedrollerne i hver filmserie, 
hvis de er med i samme antal film. Ellers ville listen bestå af 20 gen-
nemgående elever fra Gryffindor. Listen er udarbejdet den 21. maj 2012.

Filmhistoriens (til dato) 10 mest indbringende 
karakterer på det store lærred er:

listen ændrer sig konstant. 
følg udviklingen på www.kino.dk
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Filmatiseringen af Mark Millars tegneserie 
’Kick-Ass’ i 2010 fik storslåede anmeldelser 
og tjente over 96 mio. dollars i box office på 
verdensplan. Så det er ikke voldsomt over-
raskende, at Universal vil give grønt lys til en 
efterfølger. Det bliver Cry Wolf-bagmanden 
Jeff Wadlow, som overtager instruktørjobbet.
Aaron Johnson, Chloë Moretz og Christopher 
Mintz-Plasse forventes at gentage deres rol-
ler som Kick-Ass, Hit-Girl og Red Mist i den 
nye film. 

Per Fly, manden bag ’Bænken’ (2000), ’Arven’ 
(2003) og ’Drabet’ (2005), kaster sig over en svær 
opgave. Han vil nemlig instruere en efterfølger til 
’Pelle Erobreren’ (1987), som Bille August vandt 
både Guldpalmen i Cannes og en Oscar for. Indtil 
videre er filmen kun på manuskriptstadiet, som den 
har fået 100.000 kr. i støtte til af Det Danske Film-
institut. 

pELLE
EroBrErEN 2 piloU 

aSBæk SoM 
SIMoN 
SpIES  

Christoffer Boe (Reconstruction) er i 
fuld gang med sin kommende film om 
de to magtfulde danske mænd, Simon 
Spies og Mogens Glistrup, og deres per-
sonlige venskab. Pilou Asbæk skal spille 
den danske rejsekonge Simon Spies, 
som var kendt for sin excentriske per-
sonlighed og evner som skørtejæger. 
Han og Mogens Glistrup (Nicolas Bro) 
var gode venner siden studietiden.

Ryan Reynolds er på ønskesedlen til genind-
spilningen af action-eventyret ’Highlander’ 
fra 1986. ’Highlander’ handler om en udøde-
lig skotsk sværdkæmper, som må konfron-
tere sin sidste udødelige modstander. Hvis 
Ryan Reynolds ønsker at være med, vil han 
overtage rollen som ”the one” fra Christo-
pher Lambert.

UdØdelige
RyAN 
REyNoLDS?

FLERE 
TÆSK 
TIL 
KIcK-ASS

foto: ChriStian geiSnæS



Fulde navn: David John Franco

Født: 12. juni, 1985

Sted: Palo Alto, Californien, USA

Højde: 170 cm

GennembrudSrolle: Cole Aaronson i TV-serien 
’Scrubs [Med School]’(2009)

Familie: Lillebror til skuespiller James Franco

bonuS inFo: Lækker og lidt af en poet! Dave har 
fået udgivet to digte i magasinet ’Teen People’

aktuelle Film: 21 Jump Street

kommende Film: ’Now You See Me’ og ’Warm Bodies’

kino.dk // JUni 2012
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vis du synes, at Dave Francos mørke øjne og 
charmerende smil, virker bekendt, er det ikke 

mærkeligt. Han ligner nemlig sin storebror, Holly-
wood-stjernen James Franco, temmelig meget. Men 
nu er Dave selv ved at skabe sig et navn i filmbyen. 

Han fik sin første rolle i et afsnit af TV-serien ’7th 
Heaven’, som også gjorde Jessica Biel til stjerne. Ef-
ter en mindre rolle i den succesfulde komedie ’Su-
perbad’ (2007), fik han sit populære gennembrud 
som Cole Aaronson i genoplivningen af TV-serien 

’Scrubs’, der fik tilføjet [Med School] til titlen. Her-
efter blev det til lidt større filmroller for Dave Fran-
co i bl.a. ’Charlie St. Cloud’ (2010) og ’Fright Night’ 
(2011). I år er Dave Francos kønne ansigt kommet ud 
til et endnu større publikum med actionkomedien 
’21 Jump Street’.

Vi kommer nok til at se en del til den yngre hr. Fran-
co fremover. Næste år kan vi både opleve ham som 
svindler i thrilleren ’Now You See Me’ og zombie-
jæger i ’Warm Bodies’.

maverick (1994) 

Mel Gibson som 
sheriffen Maverick

cHarlie’S anGelS (2000) 

Cameron Diaz, Drew 
Barrymore og Lucy 
Lui sparker røv

StarSky and HutcH (2004) 

Ben Stiller og Owen 
Wilson som de kiksede 
politimænd

miami vice (2006)

Colin Farrell og Jamie 
Foxx bekæmper 
kriminalitet i Miami

Get Smart (2008)

Steve Carrel som den 
uheldige agent

tHe a-team (2010)

Liam Neeson har samlet 
et drømmehold 

21 jump Street (2012)

Jonah Hill og Channing 
Tatum går undercover

KoMMENDE
STJERNE

h

7 Tv-SERIER
(om lovenS HÅndHÆvere)

DER BLEv TIL FILM

FILMBUZZ

DAvE FRANco



- Altid over 300.000 titler frisk fra eget lager.
- Altid stort udvalg af 200.000 brugte film.
- Vi bytter dine brugte film eller køber dem kontant.
- Vi sender post fra dag til dag.

Se denne uges gratis film:  www.dvdcity.dk 

Mission Impossible
M:I 4          199,95 kr.
M:I 1 - 4   299,95 kr. 17995

17995

Bliv fan via Facebook
og deltag i vores

konkurrencer.

Derfor handler man hos DVDCITY

www.dvdcity.dk
- Stedet med en GRATIS film!
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SpEciEllE logoEr

Majestætisk fanfare og enorme guldblokke formet 
som tal og bogstaver. 20th Century Fox-logoet er let 
at genkende i al sin ubeskedne pragt. Men i Holly-
wood-selskabets lange levetid (siden fusionen 
mellem Fox Film og 20th Century Pictures i 1935) 

har logoet ikke blot ændret sit generelle udseende. 
Det er også blevet særligt tilpasset visse af selska-
bets enkelte film. Som første del i en serie om film-
selskabernes logoer kigger vi på 20th Century Fox.

logoEt gENErElt

Første logo 
designet i 1936 
både i sort-hvid 
og i farver.

Mellem 1981 og 1994 forsøgte 
selskabet sig med en række 
forskellige logoer.

I 2010 blev der tilføjet 
palmer til logoet.

Markant ændring i 1953, hvor logo-kunstneren 
Rocky Longo ændrer 0’et i 20th, så det passer 

bedre til det nye bredformat CinemaScope. 

Fra 1994 til 2010 brugte 20th 
Century Fox dette logo.

FILMBUZZ LoGo-RAMA:

20Th 
cENTURy FoxWhat a Way 

to Go! 
(1964)

Silent 
Movie 
(1976)

The Day 
After Tomorrow 
(2004)

Robots 
(2005) 
Kun traileren

Mirrors (2008) 
Kun traileren

Diary of 
a Wimpy Kid 
(2010)

Moulin 
Rouge! 
(2001)

Young 
Frankenstein 

(1974)

Edward 
Scissorhands 

(1990)

Minority 
Report 
(2002)

Garfield: 
The Movie (2004) 

Kun traileren

Ice Age: The 
Meltdown (2006) 

Kun traileren

Alvin and the 
Chipmunks: The 

Squeakuel (2009) 
Kun traileren

der findes mange flere special-
designede logoer. del dine på 
www.kino.dk - søg ”filmlogoer”  
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Once a Thief, The Killer
Hard Boiled, Broken Arrow
Face/Off, Mission: Impossible 2

The Terminator, Terminator 2
Aliens, The Abyss, Titanic
Avatar

Barton Fink, Fargo
The Big Lebowski 
No Country for Old Men
True Grit

John Woo

JAMES CAMERon

JoEl oG EThAn 
CoEn

Sådan gennemskuer du de store filminstruktører

Ying Yang - det godes kamp 
mod det onde som to uforene-
lige instanser, der definerer 
hinanden. Ingen skurk, ingen 
helt - og omvendt.

Kapitalismens kynisme 
og selvdestruktive natur. 
Dem, som søger magt og 
mønt, er typisk skruppel-
løse skurke.

Kaosteorien. Brødrenes 
historier er ofte et jordskred 
af dramatiske hændelser 
forsaget af små, ubetydelige 
banaliteter.

To pistoler rettet mod hinan-
den. Et gentaget symbol på 
voldens cyklus og absurditet: 
Du skyder mig, jeg skyder dig 
- ingen vinder.

Dæmonisk teknologi. 
Menneskeskabt mekanik 
og elektroniske dimser 
forråder ofte mennesket.

Guds hånd. De flinke og 
moralske er tit beskyttet 
af usynlige kræfter, mens 
syndere mærker den kolde 
hånd for deres handlinger.

Hvide duer. Masser af 
dem. John Woo bruger 
duer som religiøse symbo-
ler, der bærer et budskab 
rettet mod ondskaben.

Stærke og handlekraftige 
kvinder. I Camerons uni-
vers udspiller sig et opgør 
med kønslige stereotyper. 

Biluheld. Coen-brødrene 
bruger ofte pludselige 
trafikale uheld som en 
katalysator for skæbne-
svangre udfald.

Batman, Beetlejuice 
The Nightmare Before Christmas
Ed Wood, Sleepy Hollow 
Alice in Wonderland

TIM BuRTon Skæve eksistensers rettig-
heder. Sympatien ligger hos 
de abnorme personer, der 
befinder sig på tværs af det 
normalt accepterede.

Spiralmønstre. Dette 
er gamle, ekspressio-
nistiske filmsymboler, 
oftest brugt som tegn 
på anarki og indre uro.

Johnny Depp. Skuespil-
leren har dannet et 
særligt kreativt forhold 
med denne uortodokse 
instruktør.

Dressed to Kill 
The Untouchables, Scarface 
Mission: Impossible 
The Black Dahlia

BRIAn DE PAlMA Kriminalitet og mord. 
De Palma er svært inspireret 
af ”the master of suspence”: 
Alfred Hitchcock.

Den horisontale død. Livet 
slutter oftest ved fald fra ot-
tende etage, i en elevator eller 
for enden af en trappeskakt.

Lange indstillinger. En me-
get lang filmsekvens - ofte 
flere minutter - hvor der ikke 
indgår et eneste klip. Det er 
pokkers svært at filme.

Manhunter, Heat, The Insider 
Collateral, Miami Vice 
Public Enemies

MIChAEl MAnn De lovlydige og lovløse. 
Kriminalitet er opfattet som 
et erhverv. Kun de sadistiske 
forbrydere er reelle skurke.

Storbyens poetiske indtryk. 
Mann beskriver byen som en 
smuk og naturlig organisme af 
liv, lys og bevægelse.

Manden med den hvide 
skjorte og det grå jak-
kesæt. Det er kamuflagen 
for storbyens diskrete 
menneske.

Europa, Breaking the Waves
Idioterne, Dogville
Antichrist, Melancholia

lARS von TRIER Den lidende kvinde. Uanset 
rammerne, så er von Triers film 
en rejse gennem kvindens lidel-
ser. Et tema som han i øvrigt har 
arvet efter Carl Th. Dreyer.

Dekonstruktion af filmspro-
get. Han smadrer over 100 års 
filmhistorie, ryster kameraet, 
kasserer kulisserne - og 
bygger det op på ny.

Udo Kier. Den tyske skue-
spiller med de store øjne 
har oftest en birolle i von 
Triers film.

Reservoir Dogs, Pulp Fiction 
Jackie Brown, Kill Bill 
Death Proof
Inglourious Basterds

Point Break, Strange Days
K-19, The Hurt Locker

QuEnTIn 
TARAnTIno

KAThRYn 
BIGEloW

Kærlighed til andre film og film 
pastiche - en metode hvor man 
bevidst efterligner genren fra 
tidligere film.

Mænd og mandeklubber. Der 
er ikke plads til kvinder, børn 
eller bløde værdier i Bigelows 
film. Hun interesserer sig kun 
for mandens drifter.

Lange dialoger og monologer. 
Der bliver mest talt. Vold 
og action er reelt fodnoter i 
forhold til lange, velskrevne 
samtaler.

Adrenalinsuset. Manden
lever kun for det næste skud 
endorfin. Enten fra fald-
skærmsudspring, voyeurisme 
eller bombedemonteringer. 

Lange indstillinger (jvf. 
Brian De Palma). Tarantino 
har også en svaghed for 
lange, uafbrudte optagelser.

Scener filmet i førsteperson 
perspektiv. Kathryn træder 
ofte ind bag mandens 
blik med point of view-
optagelser. 

FILMNØRD på 
10 MINUTTER

INSTRUKTØR: KENDTE FILM: TypISK TEMA: vAREMÆRKE: KIG EFTER:

RoboCop, Total Recall
Basic Instinct, Showgirls 
Starship Troopers

PAul vERhoEvEn Science fiction og teknologi. 
Verhoeven spekulerer ofte i 
fremtidens scenarier, med et 
satirisk blik på vores nutid. 

Menneskekroppens meta-
morfose. Mennesker ændres 
til mutanter, maskiner, usyn-
lige skikkelser eller ampute-
rede lig.

Kreativ brug af bryster. 
Verhoeven har en udpræget 
fetish for kvindekønnets 
attributter og altid en und-
skyldning for at vise dem.

AF: ToRBEN ANDERSEN

FILMBUZZ
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Kino.dk byder velkommen til den 33. biograf i 
filmfællesskabet. Biffen i Nordkraft Aalborg er 
det nyeste medlem af kino-familien. Biffen er 
Aalborgs cafébiograf, som ligger midt i byen i 
det nyrenoverede kulturcenter Nordkraft. Ud-
over en café er der i biografen tre sale, alle med 

buede lærreder og ”kæresterækker”, med plads 
til hhv. 52, 52 og 87. Biffen i Nordkraft Aalborg er 
fuldt digitaliseret og kan vise film i 3D. Desuden 
fokuserer biografen på at vise europæiske film 
og afholde særarrangementer som fx debatter 
og instruktørmøder.

NYE og SENEStE iNdSlag pÅ

Redaktionen rykker rødderne op og tager igen i 
år på årets Roskilde Festival. Her kan du finde os 
i Cinema-området, placeret i Camping Øst, hvor vi 
afholder film-quizzer hver dag i løbet af festivalen.

Her vil både være klip, plakater, musik samt både 
obskure og sikkert alt for lette filmspørgsmål at 
gætte på. Der er selvfølgelig også præmier. Første 
filmquiz er den første søndag sidst på eftermid-
dagen. Mandag, tirsdag og onsdag er der quiz både 
middag og aften. Torsdag, fredag og lørdag er der 
quiz hver middag. 

KINo.DK på 
RoSKILDE

©  SF FilM

Ny BIoGRAF på

BiFFEN i NordkraFt aalBorg

Salens bedste pladser
reserveret kun til dig. Priceless™

Brug dit MasterCard® på kino.dk og få MasterSeats
MasterSeats er reserveret hver fredag fra 8 juni og  resten af 2012 i udvalgte sale i disse biografer: København Palads - BioCity Aarhus - BioCity Odense - BioCity Aalborg - BioCenter Kolding Tilbuddet er reserveret til MasterCard kort-  
holdere efter først til mølle princippet. Der er 100 sæder hver fredag i 5 biograffer. Tilbuddet gælder fra 8 juni og resten af 2012 i de udvalgte biografer hver fredag. Billetterne skal købes online. Det er ikke muligt at reservere denne type billetter.
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Se interview med ewan 
Mcgregor og emily Blunt 
på din mobil lige nu

læs mere på side 14

vi mødte de to sjove mænd, JonAh hIll og 
ChAnnInG TATuM, fra ’21 JuMP STREET’

interview med EWAn MCGREGoR og 
EMIlY BlunT 

kom med på den røde løber til 
gallapremiere på ’PRoMEThEuS’

Brugerne videoanmelder 
’lAKSEFISKERI I YEMEn’

 ZAC EFRon fortæller om 
’ThE luCKY onE’
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KoDEFoRKLARING

KoDEFoRKLARING

 
hvor meget glæder brugerne sig til kommen-
de 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 stemmernes placering 
og antallet af stemmer. Minimum 50 personer 
skal stemme, før en films Buzz-o-meter tages 
med i magasinet.

Synes du også, at en film er for 
hypet? eller er der kommende 
film, som simpelthen fortjener 
et højere Buzz-o-meter-tal? 
husk du altid kan være med  
til at bestemme resultatet på 
www.kino.dk.

BUZZ-o-METER
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!
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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 down-
loade et program til din telefon. Hold 
kameraet op foran koden og scan.

21 Jump Street

A Dangerous 
Method

Nobels 
testamente

Piranha 3DD

Snow White and 
the Huntsman

The Lucky One

Ice Age 4

LOL

Fuglejagten

Get the Gringo



06-06
FREE ThE MIND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
dokumentar

07-06
hvAD GØR vI NU? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
komedie / drama

SNoW WhITE 
AND ThE hUNTSMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 18
action / adventure

FUGLEJAGTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 19
familiefilm

NoBELS TESTAMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
thriller

ThE LUcKy oNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 22
drama / romantik

14-06
21 JUMp STREET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
komedie / action

pIRANhA 3DD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
gyser / komedie

WE BoUGhT A Zoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
drama / komedie / romantik

GET ThE GRINGo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
thriller

KILIMANJARoS SNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
drama

21-06
A DANGERoUS METhoD . . . . . . . . . . . . . . . s 31
drama

LocKoUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32
action / Science fiction

cApTIvE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
drama

28-06
MAThA MARcy MAy MARLENE . . . . . . . . s 34
drama / thriller

IcA AGE 4: 
på GyNGENDE GRUND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 35
animation / familiefilm

LoL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 36
teenagefilm / komedie / drama

EDDIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 37
gyser / komedie

AKTUELLE FILM

pREMIERE I JUNI

AKTUELLE FILM kino.dk // JUni 2012

 15

LÆS oMTALER
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kan Man helBredeS 
Med tankenS kraft?

rofessor Richard Davidson er én af verdens 
førende hjerneforskere, der har sat sig for at 

undersøge, om man kan ændre menneskets hjerne 
alene med tanken. Dertil skal han bruge nogle for-
søgspersoner. Steve og Rich er to amerikanske 
krigsveteraner, der lider af angstanfald, er afhængi-
ge af medicin og forfølges af anger og skyldfølelser 
over deres egne gerninger under krigen. Drengen 
Will er bare fem år, har ADHD og lider af angstan-
fald og hans forældre ønsker ikke, at deres søn skal 
medicineres. Steve, Rich og Will bliver Richard Da-
vidsons forsøgspersoner til eksperimentet.

Dokumentarfilmen ’Free the Mind’ handler om, 
hvordan én mands vision vender tre menneskers 
ulykkelige skæbne. Den følger de tre forsøgsperso-
ner på deres rejse ind i sig selv og viser, hvor enkelt 
mennesket kan ændre sit liv gennem alternative 
midler. Filmen er instrueret af danske Phie Ambo, 
der også stod bag dokumentaren om instruktøren 
Nicolas Winding Refn, ’Gambler’ (2006).

p
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FREE
ThE MIND

o r i G i n a l t i t e l free the Mind   
 
i n S t r u k t ø r phie ambo  
 
m e dv i r k e n d e 
richard davidson, travis leanna    
  
l a n d Sverige, holland, australien,   
finland, danmark, 2012  

 
S pi l l e t i d  82 min. 
 
c e n S u r 11 år  
 
pr e m i e r e

06/06

DoKUMENTAR

kvindelig 
afledningSManØvre

 et libanesisk landsbysamfund lever kristne og 
muslimer et fredeligt liv side om side, indtil 

verdens religionskrige bringer sindene i kog hos 
især de mandlige indbyggere. At dæmpe tempera-
menterne kræver stor opfindsomhed, og det er nu 
op til byens kvinder at finde en fredelig løsning for 
at holde sammen på landsbyens efterhånden skrø-
belige fællesskab. Resultatet bliver den ene alterna-
tive afledningsmanøvre efter den anden - med det 
formål at distrahere mændenes opmærksomhed - 
og da kvinderne sætter trumf på, sættes hele byen

på den anden ende. Kvindernes venskab styrkes på 
tværs af tro og kultur, men da en voldsom tragedie 
ser ud til at splitte gruppen ad, bliver deres vilje til 
fred for alvor sat på prøve.

Libanesiske Nadine Labaki, der fik sin instruktørde-
but med ’Caramel’ i 2007, har instrueret komedie-
dramaet, og hun spiller selv en af filmens hoved-
roller. ’Hvad gør vi nu?’ vandt Publikumsprisen på 
filmfestivalen i Toronto.

I
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hvAD GØR 
vI NU?

o r i G i n a l t i t e l et maintenant on va où?  
  
i n S t r u k t ø r nadine labaki  
 
S k u e S pi l l e r e 
Claude Baz Moussawbaa, leyla hakim, 
nadine labaki    
 
l a n d frankrig, libanon, egypten, italien, 2011 

  
S pi l l e t i d  110 min. 
  
pr e m i e r e

07/06

KoMEDIE / DRAMA 



Salens bedste pladser
reserveret kun til dig. Priceless™

Brug dit MasterCard® på kino.dk og få MasterSeats

Hver fredag er de bedste biografstole omdøbt til MasterSeats.
Det betyder, at du til udvalgte forestillinger eksklusivt får salens bedste pladser, 

når du køber billetter på Kino.dk med dit MasterCard®.

Så nu kan du glæde dig endnu mere til fredagens tur i biffen.
Rigtig god fornøjelse!

MasterSeats er reserveret hver fredag fra 8 juni og resten af 2012 i udvalgte sale i disse biografer: København Palads - BioCity Aarhus - BioCity Odense - BioCity Aalborg - BioCenter Kolding

Tilbuddet er reserveret til MasterCard kortholdere efter først til mølle princippet. Der er 100 sæder hver fredag i 5 biograffer. Tilbuddet gælder fra 8 juni og resten af 2012 i de udvalgte biografer hver fredag. Billetterne skal købes online. Det er ikke muligt at reservere denne type billetter.
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kaMpklar Snehvide i rUStning

SNoW WhITE 
AND ThE hUNTSMAN

o r i G i n a l t i t e l Snow White and the huntsman 
 
i n S t r u k t ø r rupert Sanders  
 
S k u e S pi l l e r e 
kristen Stewart, Chris hemsworth, Charlize theron, 
toby Jones, ian McShane, ray Winstone, nick frost, 
Sam Claflin, toby Jones, eddie Marsan, Bob hoskins 
    
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  100 min.   
 
c e n S u r 11 år    
 
pr e m i e r e

07/06

AcTIoN / ADvENTURE

©
 U
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D en smukke Prinsesse Snehvide (Kristen Ste-
wart) er den eneste, der kan sætte en stopper 

for den onde Dronning Ravenas (Charlize Theron) 
magt. Dronningen har brug for Snehvides rene 
hjerte for at kunne beholde sine mørke kræfter 
og befaler hende derfor dræbt. Men Snehvide når 
med nød og næppe at flygte fra slottet og ud i den 
forbandede skov, inden dronningen får gjort det af 
med hende. Den frygtløse jæger (Chris Hemsworth) 
sendes ud for at hente prinsessen og hendes unge, 
rene hjerte tilbage til slottet, men da han finder Sne-
hvide i live, vælger han i stedet at støtte hende, og 
sammen tager de to kampen op mod dronningens 
ødelæggende regime.

Det er den anden nyfortolkning af Brødrene 
Grimms klassiske eventyr om den smukke, ud-
stødte prinsesse Snehvide, vi ser i år. Denne gang 
træder Snehvide i en mere handlekraftig karakter 
portrætteret af Kristen Stewart, som er bedst kendt 
for sin rolle som Bella Swan i Twilight-sagaen. Hen-
des medsammensvorne jæger spilles af det austral-
ske muskelbundt Chris Hemsworth, også kendt som 
Thor i ’The Avengers’ (2012). Instruktøren Rupert 
Sanders er derimod helt grøn og debuterer her med 
sin første spillefilm.

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

86,05%
590 

stemmer

Mere om stær-
ke kvinderoller 

på side 38
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JESPER LANGBERG   OLIVER METHLING SØNDERGAARD   GEORG HVIDTFELDT TRESCHOW   NICOLINE SHARMA RUBOW  MANUSKRIPT METTE DAMGAARD-SØRENSEN &
CHRISTIAN DYEKJÆR  FOTOGRAF MORTEN SØBORG, DFF  CASTER JETTE TERMANN  KLIPPER MORTEN HØJBJERG  LYDDESIGN KRISTIAN EIDNES ANDERSEN & THOMAS JÆGER

KOMPONIST KRISTIAN EIDNES ANDERSEN  SCENOGRAF BENJAMIN SALOMON  COSTUME DESIGN PERNILLE HOLM  BELYSNINGSMESTER JACOB MARLOW  LINE PRODUCER BARBARA CRONE
EXECUTIVE PRODUCERE BIRGITTE HALD & BO EHRHARDT  PRODUCERE ANDERS TOFT ANDERSEN & MAJA DYEKJÆR  INSTRUKTØR CHRISTIAN DYEKJÆR

PRODUCERET AF NIMBUS FILM APS MED STØTTE FRA DET DANSKE FILMINSTITUT V/ FILMKONSULENT RASMUS HORSKJÆR / I CO-PRODUKTION MED NORDISK FILM SHORTCUT / MAINSTREAM /
FILMGEAR / REDRENTAL / DISTRIBUTION SF FILM   © NIMBUS FILM APS 2012

 WWW.FACEBOOK.COM/FUGLEJAGTEN

Nimbus Film præsenterer

EN FAMILIEFILM AF CHRISTIAN DYEKJÆR

FOR BØRN I ALLE ALDRE!
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FOR BØRN I ALLE ALDRE!FOR BØRN I ALLE ALDRE!

KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

rengen Victor og hans far er vilde med fugle. 
De kan alle de latinske navne og deltager hvert 

år i den store fuglejagt, hvor det gælder om at spot-
te og fotografere den mest sjældne fugl. Victor er 
altid blevet nummer to i konkurrencen, men i år går 
han efter guldet. De tidligere års vinder, den opblæ-
ste Daniel, har nemlig brækket benet. Men så duk-
ker Daniel pludselig op alligevel, og derfor beslutter 
Victor sig for at bryde reglerne i forsøget på at vinde 
den eftertragtede titel som Årets Fuglekonge.

Familiefilmen ’Fuglejagten’ handler om små løgne, 
der udvikler sig til uoverskuelige problemer. Men 
også om venskab fra uventede kanter og om at se 
sine udfordringer i øjnene. Hovedpersonen Victor 
spilles af Oliver Methling Søndergaard, der spille-
filmsdebuterer, mens hans far spilles af Lars Bryg-
mann (Sprængfarlig bombe). Derudover er der rol-
ler til Jesper Asholt (Oskar & Josefine) og Nicolas 
Bro (Der var engang en dreng). ’Fuglejagten’ er in-
strueret af Christian Dyekjær, som i 2008 stod bag 
’Spillets regler’.

o r i G i n a l t i t e l fuglejagten

i n S t ru k t ø r Christian dyekjær

l a n d danmark, 2012

S pi l l e t i d 100 minutter   
 
S k u e S pi l l e r e 
oliver Methling Søndergaard, lars Brygmann, 
Jesper asholt, nicolas Bro

pr e m i e r e

07/06

FAMILIEFILM
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FUGLEJAGTEN
Spot en fUgl!

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14
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NoBELS TESTAMENTE 

o r i G i n a l t i t e l nobels testamente  
 
i n S t r u k t ø r peter flinth  
 
S k u e S pi l l e r e 
Malin Crépin, richard Ulfsäter, Björn kjellman, 
antje traue, Björn granath   
  
l a n d Sverige, Uk, 2012   
 
S pi l l e t i d  90 min.   
 
c e n S u r 15 år.   
 
pr e m i e r e

07/06

ThRILLER
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verdens mest prominente pris er netop blevet 
uddelt i Stockholm, og midt på dansegulvet, 

blandt den uendelige række af indflydelsesrige 
gæster, myrdes den kontroversielle, israelske no-
belpristager, Aaron Wiesel, og Nobelkomitéens for-
mand, Caroline von Behring. Nedskydningen sker 
for øjnene af kriminalreporteren Annika Bengtzon 
(Malin Crépin), der nu står med sit livs historie på 
hånden, men som nøglevidne får hun ytringsforbud 
mod at udtale sig om sagen. En frustrerende journa-
listisk mundkurv men værre er, at den også gælder 
hendes egen teori om, hvor langt visse personer vil 
gå for den mest prestigefyldte pris af dem alle.

Med ’Nobels testamente’ har Peter Flinth filmatise-
ret Liza Marklunds roman fra 2006 om den hand-
lekraftige journalist, der tidligere er portrætteret 
på film af Helena Bergström i ’Nedtælling’ (2001) 
og ’Paradiset’ (2003). Denne gang spilles karakte-
ren af svenskeren Malin Crépin (Oslo, 31. august), 
og den danske instruktør har tidligere tacklet sven-
ske succes-romaner med sine filmatiseringer af Jan 
Guillous Arn-romaner. 

Filmen er en del af 
Biografklub Danmark

Urent trav i elitære kredSe

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

læs om stærke 
kvindelige hoved-

roller på side 38

78,50%
132 

stemmer



Glæd jer til store oplevelser 
på Aarhus Teater!
Frankenstein, Mozart og ny dansk 
dramatik, er bare noget af alt det I 
kan opleve på vores 5 scener. 

Til oktober indvier Ghita Nørby 
vores nyrenoverede Scala scene i 
forestillingen Other Desert Cities.

Se hele repertoiret og bestil de 
bedste pladser på aarhusteater.dk
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ThE LUcKy oNE

o r i G i n a l t i t e l t he l uc k y one   
  
i n S t r u k t ø r Scott hicks  
 
S k u e S pi l l e r e 
Zac efron, taylor Schilling, Blythe danner  
   
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  101 min.    
  
c e n S u r 11 år    
 
pr e m i e r e

07/06

DRAMA / RoMANTIK
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Logan (Zac Efron) er marinesoldat udstationeret 
i Irak. Efter en natterazzia finder han næste 

morgen et billede af en ung pige i ruinerne, som 
højst sandsynlig har tilhørt en af de andre soldater.
Han beholder billedet som sin lykkeamulet. Da Lo-
gan hjemsendes med traumer, beslutter han sig for 
at finde pigen på billedet, som han er overbevist om, 
er hans skytsengel. Han finder Beth (Taylor Schil-
ling) i en lille flække i Louisiana, men før han når 
at fortælle hende, hvorfor han er kommet, har han 
fået et job i hendes hundekennel og slået sig ned 
på ubestemt tid. Som forholdet mellem dem blom-
strer, gemmer Logan stadig på hemmeligheden om, 
hvordan og hvorfor han fandt frem til Beth.

Filmen er baseret på forfatteren Nicolas Sparks’ ro-
man af samme navn. Sparks står også bag bøgerne 
’The Notebook’ og ’Dear John’, der begge er blevet 
til succesfulde filmatiseringer. Teenagetalentet Zac 
Efron (High School Musical) er ved at blive voksen 
og prøver igen kræfter med en mere seriøs rolle, li-
gesom han gjorde i ’Charlie St. Cloud’ (2010) og ’Me 
and Orson Welles’ (2008).

SkæBne, krig og kærlighed

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

87,30%
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UnderCover på SkoleBænken

21 JUMp STREET

o r i G i n a l t i t e l 21  JumpStreet   
 
i n S t r u k t ø r phil lord, Chris Miller  
 
S k u e S pi l l e r e 
Jonah hill, Channing tatum, Brie larson,
ice Cube, dave franco, rob riggle   
 
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  109 min.   
 
c e n S u r 11 år    
 
pr e m i e r e

14/06

KoMEDIE / AcTIoN
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S chmidt (Jonah Hill) og Jenko (Channing Ta-
tum) var vidt forskellige typer i high school 

og færdes absolut ikke i de samme kredse. Da de 
nogle år senere mødes på politiskolen, ender de 
som bedste venner, men deres første anholdelse 
går ikke helt som planlagt, og som konsekvens bli-
ver de sendt tilbage til livet som studerende.  Deres 
mission bliver at infiltrere skolens handel med et 
nyt og farligt stof. Men gensynet med skoletiden er 
en blandet oplevelse for de to venner, idet Schmidt 
nu får chancen for at være en af de populære, mens 
Jencko hænger ud med nørderne. Og samtidig har 
de jo en narko-ring, de skal infiltrere.

Jonah Hill og Channing Tatum har, udover at spille 
de to hovedroller, været med til at hhv. skrive ma-
nuskriptet og producere filmen, som er baseret på 
TV-serien fra 80erne af samme navn. I TV-serien 
spillede Johnny Depp den flotte undercoverbetjent 
Tom Hanson, og det var denne rolle, der gav ham 
hans gennembrud. Instruktørerne Phil Lord og Chris 
Millers har tidligere instrueret animationsfilmen 
’Det regner med Frikadeller’ (2009) og arbejder nu 
på den nye, animerede Lego-film.

læs mere om
dave Franco 

på side 8

BoNuSiNFo: 
Jonah Hill

tabte sig 20 kg 
til rollen som 

Schmidt.

76,50%
92 

stemmer
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pIRANhA 3DD

o r i G i n a l t i t e l piranha 3dd   
 
i n S t r u k t ø r John gulager  
 
S k u e S pi l l e r e 
danielle panabaker, Matt Bush, Chris Zylka, 
katrina Bowden, Christopher lloyd, 
ving rhames, gary Busey, david hasselhoff  
   
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  83 min.   
 
pr e m i e r e

14/06

GySER / KoMEDIE
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E fter de voldsomme begivenheder ved Lake 
Victoria i 2010 tror alle, at de forhistoriske pi-

ratfisk er døde. Men det viser sig, at de er tilbage og 
er endnu mere aggressive og blodtørstige end før. 
De sultne fisk finder nu vej til et nyåbnet vandland 
kaldet Big Wet, der er fyldt med unge, feriestemte 
badegæster. Men de besøgende får mere, end de 
har betalt for, da piratfiskene angriber, og nu må 
den viljestærke Maddy (Danielle Penabaker) og 
hendes venner, Barry (Matt Bush) og Kyle (Chris 
Zylka), tage kampen op mod bæsterne fra dybet.

Den første Piranha-film fra 2010 var en komisk og 
ekstremt blodig affære, der opdaterede 1978-gy-
seren af samme navn og gav den en effektmæssig 
opdatering med 3D og opfindsomme fiskeforsagede 
angreb på storbarmede badegæster. I ’Piranha 3DD’ 
gentager Christopher Lloyd sin rolle som den Til-
bage til fremtiden-lignende skøre professor, Ving 
Rhames har fået geværer i stedet for sine ben, og 
selveste Mr. Baywatch, David Hasselhoff, gæsteop-
træder.

denne gang er de endnU StØrre…

3D

75,40%
186 

stemmer
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enjamin Mee (Matt Damon) kæmper for at holde 
sammen på sin familie efter sin kones død. Han 

beslutter sig for sammen med sine to børn at flytte ud 
på landet i det sydlige Californien, og han finder sågar 
det perfekte hus. Der er dog en lille bonus ved huset 
- der hører en zoologisk have til. Selvom Benjamin in-
genting ved om at drive en zoo, giver han sig alligevel 
til at sætte haven i stand sammen med den smukke 
dyrepasser Kelly (Scarlett Johansson) og hendes bag-
land af dedikerede folk. Med projektet kommer Benja-
min ikke bare tættere på sine børn og sin bror Duncan 
(Thomas Haden Church), men også på Kelly. 

Filmen er baseret på en virkelig historie og erindrin-
gerne skrevet af Benjamin Mee, som blev udgivet i 
2008, men både Mee og den oprindelige zoologiske 
have er dog fra Devon i England. Instruktøren Ca-
meron Crowe er kendt for at udvikle charmerende 
kærlighedsforhold på film (Jerry Maguire), og ’We 
Bought a Zoo’ er hans første siden ’Elizabethtown’ 
fra 2005. Den islandske musiker Jónsi, som er for-
sanger i bandet Sigur Rós, står bag soundtracket. 

o r i G i n a l t i t e l We Bought a Zoo   
 
i n S t r u k t ø r Cameron Crowe  
 
S k u e S pi l l e r e 
Matt damon, Scarlett Johansson, thomas haden 
Church, Maggie elizabeth Jones, elle fanning, 
angus Macfayden    
 
l a n d USa, 201   
 
S pi l l e t i d  124 min.   
 
c e n S u r 7 år   
 
pr e m i e r e

14/06

DRAMA / KoMEDIE / RoMANTIK B

WE BoUGhT A Zoo
Matt daMon kØBer en ZoologiSk have

75,70 %
125 
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GET ThE GRINGo

oriGinal titel get the gringo  
 
i n S t ru k t ø r adrian grunberg  
 
S k u e S pi l l e r e 
Mel gibson, kevin hernandez, 
peter Stomare, dean norris   
  
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  95 min.   
 
c e n S u r 15 år   
 
pr e m i e r e

14/06

ThRILLEREn fuldtidskriminel (Mel Gibson) er på flugt 
med millioner af stjålne dollars, som kunne 

have sendt ham på en evig ferie. Men så nemt skal 
det ikke gå. Efter en biljagt med det amerikanske 
grænsepoliti i hælene ender jagten syd for den 
amerikanske grænse, og køreren sendes til det me-
xicanske fængsel ’El Pueblito’, hvor fremmede har 
en yderst lav overlevelse-rate. Heldigvis får han 
støtte fra uventet kant - en 9-årig dreng (Kevin Her-
nandez), der kender fængslet som sin egen bukse-
lomme, og ikke mindst ved, hvordan man overlever 
i et fængselsmiljø med egen ret og lov.

’Get the Gringo’ er instrueret af Adrian Grun-
berg, tidligere assisterende instruktør på film som 
’Master and Commander’ (2003) og ’Apocalypto’ 
(2006). Mel Gibson har rollen som manden uden 
navn, og Peter Stomare, der også er juni-aktuel i 
’Lockout’, kan ses som gangsterboss. Med ’Get the 
Gringo’ har den kontroversielle Mel Gibson sin blot 
fjerde hovedrolle i 10 år.

Mel giBSon på afveJe

©
 Sf filM

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

77,20 %
53 

stemmer
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KILIMANJARoS SNE

o r i G i n a l t i t e l les neiges du kilimandjaro  
  
i n S t r u k t ø r robert guédiguian  
 
S k u e S pi l l e r e  ariane ascaride,   
Jean-pierre darroussin, gérard Meylan  
   
l a n d frankrig, 2011   
 
S pi l l e t i d  107 min.   
 
c e n S u r 7 år    
 
pr e m i e r e

14/06

DRAMA 
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M ichel (Jean-Pierre Darroussin) er tæt på pen-
sion og formand på et skibsværft, der skal 

fyre 20 mand. Der bliver trukket lod om, hvem de 
uheldige skæbner skal være, og Michel ender som 
én af dem. Kort efter fejrer han sit guldbryllup med 
hustruen Marie-Claire (Ariane Ascaride) med en fest 
på værftet. Parret får en rejse til Kilimanjaro foræret 
i gave, men inden de kan tage af sted, bliver de over-
faldet og bestjålet. Endnu værre bliver det, da Michel 
finder frem til, at røveriet var organiseret af en ung 
arbejder, der blev fyret samtidig med ham selv.

Titlen er taget fra Ernest Hemingways novelle af 
samme navn og deler også bogens temaer om for-
trydelse og selvhad, uden dog at være en filmatise-
ring af værket. Derimod er den løst baseret på dig-
tet ’Les Pauvres gens’ af Victor Hugo. Instruktøren 
Robert Guédiguian er kendt for at iscenesætte sine 
film i Marseilles, og denne er ingen undtagelse. ’Kili-
manjaros sne’ vandt Europaparlamentets Luxpris for 
årets bedste film.

heMingWaY og viCtor hUgo inSpireret draMa
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A DANGERoUS METhoD
MortenSen og faSSBender revolUtionerer pSYkologien

S abina Spielrein (Keira Knightley) bliver 
indlagt på et hospital i Zürich med en 

svær psykisk lidelse. Den unge psykolog Carl 
Jung (Michael Fassbender) får hende som pa-
tient, og hun bliver forsøgsperson for nye, 
psykologiske behandlingsmetoder. Det viser 
sig, at metoderne virker over al forventning, 
og efterhånden får Spielrein og Jung et mere 
og mere intimt forhold. Kærlighedsaffæren 
får afgørende betydning for forholdet mellem 
Jung og hans mentor Sigmund Freud (Viggo 
Mortensen). 

David Cronenbergs ’A Dangerous Method’ er 
et biografisk drama om tre af nøglepersonerne 
i psykologiens udvikling. Viggo Mortensen 
(Ringenes Herre) spiller Sigmund Freud, der 
anses for psykoanalysens fader, og Michael 
Fassbender (Shame) er den yngre Carl Jung, 
som grundlagde den analytiske psykologi. En-
delig ses Keira Knightley (Pirates of the Carib-
bean 1-3) som en af verdens første kvindelige 
psykoanalytikere, Sabrina Spielrein. Forlægget 
for filmen er teaterstykket ’The Talking Cure’ af 
Christopher Hampton og den faktuelle bog ’A 
Most Dangerous Method’ af John Kerr.

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

o r i G i n a l t i t e l a dangerous Method  
 
i n S t r u k t ø r david Cronenberg  
 
S k u e S pi l l e r e 
viggo Mortensen, keira knightley, 
Michael fassbender, vincent Cassel   
  
l a n d  Uk, tyskland, Canada, Schweiz, 2011  
  
S pi l l e t i d  99 min.    
 
c e n S u r 15 år    
 
pr e m i e r e

21/06

DRAMA

83,90 %
215 
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LocKoUT

o r i G i n a l t i t e l lockout   
 
i n S t r u k t ø r James Mather, Stephen St. leger 
  
S k u e S pi l l e r e 
guy pearce, Maggie grace, peter Stomare  
   
l a n d frankrig, USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  95 min.    
 
c e n S u r 15 år    
 
pr e m i e r e

21/06

AcTIoN / ScIENcE FIcTIoN
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å r 2079. Et eksperimentalt fængsel kaldet M.S. 
One er i kredsløb omkring Jorden, hvor man 

holder 500 af verdens farligste kriminelle fanget i 
en permanent, kunstig søvn langt væk fra Jordens 
befolkning. Som leder af en humanitær organisati-
on, der skal evaluere forholdene i fængslet, ankom-
mer datteren af den amerikanske præsident, Emilie 
Warnock (Maggie Grace), til rumstationen. Samtidig 
bryder et uventet oprør løs blandt de brutale fanger, 
der - vækket af deres kunstige søvn - tager persona-
let og Emilie som gidsler. 
Præsident Warnock beslutter sig for at sende én 
mand, Agent Snow (Guy Pearce), til MS One med 
det ene mål at redde sin datter - og ingen andre.

Guy Pearce (L.A. Confidential) får denne gang lov 
til at spille rendyrket actionhelt i science fiction-fil-
men, hvis manuskript er skrevet af de to instruktø-
rer i samarbejde med den myreflittige franskmand 
Luc Besson (The Fifth Element). Maggie Grace er 
primært kendt for sin rolle i TV-serien ’Lost’ (2004-
2010), imens Peter Stomare kan trække på sin rum-
stationserfaring fra ’Armageddon’ (1998).

flUgten fra M.S. one

78,40 %
58 

stemmer
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fortidenS SkYgge

gidSel i den filippinSke JUngle

n gruppe turister på en ø i Filippinerne bliver 
kidnappet af den muslimske terrorgruppe 

Abu Sayyaf - deriblandt den kristne hjælpearbejder 
Thérèse Bourgoine (Isabelle Huppert). De tilfange-
tagne slæbes gennem junglen uden vished om kid-
napningens tidsperspektiv, men efterhånden bliver 
de ulidelige forhold under terroristernes styre nær-
mest til hverdag gennem mere end et år i junglen.

’Captive’ er et gidseldrama baseret på virkelige be-
givenheder, der tog sin begyndelse i maj 2001. Filip-
pinske Brillante Mendoza har iscenesat de voldsom-
me hændelser med franskmanden Isabelle Huppert 
i hovedrollen, der bl.a. er kendt (og anerkendt) for 
sine præstationer i vidt forskellige film som Michael 
Hanekes ’Pianisten’ (2001) og François Ozons ’8 
kvinder’ (2002). 
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cApTIvE

artha (Elizabeth Olsen) er stukket af fra en 
hippie-sekt, som hun uforvarende havnede i, 

og hvor hun i to år levede som Marcy May. Hun sø-
ger tilflugt hos sin søster og svoger, der gør alt for at 
hjælpe hende, men Martha har svært ved at adskille 
drømme fra virkelighed. Fortidens frygtelige minder 
dukker konstant op til overfladen, og den plagede 
Martha har brug for mere hjælp, end nogen måske 
er i stand til at give hende.

Sean Durkin spillefilmsdebuterer med sin psykolo-
giske thriller, der vandt Sundance-prisen for Bedste 
instruktion. Elizabeth Olsen (søster til Mary-Kate og 
Ashley Olsen) spiller filmens titelrolle, imens John 
Hawkes, der fik et fortjent gennembrud som psyko-
paten Teardrop i ’Winter’s Bone’ (2010), er sektens 
leder.

M

MARThA 
MARcy MAy 
MARLENE

DRAMA / ThRILLER 

o r i G i n a l t i t e l Captive   
 
i n S t r u k t ø r Brillante Mendoza  
 
S k u e S pi l l e r e 
isabelle huppert, Maria isabel lopez   
  
l a n d frankrig, filippinerne, tyskland, Uk, 2012 
  
S pi l l e t i d  120 min.    

  
pr e m i e r e

21/06

DRAMA

o r i G i n a l t i t e l Martha Marcy May Marlene  
  
i n S t r u k t ø r Sean durkin  
 
S k u e S pi l l e r e  elizabeth olsen, John hawkes,   
Sarah paulson, Brady Corbet, hugh dancy  
   
l a n d USa, 2012   

 
S pi l l e t i d  102 min. 
  
c e n S u r 15 år  
  
 
pr e m i e r e

28/06
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IcE AGE 4:
på GyNGENDE GRUND
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M ammutten Manfred, dovendyret Sid, sabeltigeren Diego 
og agern-samleren Scrat er klar til flere strabadser. 

Scrat jagter stadig den evigt undslippende nød, som han 
har forsøgt at fange siden tidernes morgen. Nu får hans 
jagt dog konsekvenser for hele verden, da han udløser 
en naturkatastrofe. Manfred, Sid og Diego kommer 
væk fra resten af flokken, da kontinenterne deler sig, 
og med Sids stride bedstemor på slæb støder de ind 
i både søuhyrer og en gruppe pirater, der gør alt 
for at forhindre vennerne i at forenes med deres 
familier. 

Animationsfilmen er det fjerde eventyr i 
serien om istidens dyr. De første tre film 
indspillede næsten to mia. dollars på ver-
densplan, så det er ikke underligt, at vi 
står over for endnu et gensyn. Ray Ro-
mano, Dennis Leary, Queen Latifah 
og John Leguizamo er igen at finde 
blandt filmens originale stemmer.

Filmen vises i 3D med dansk 
tale, 2D med dansk tale og 3D 
med engelsk tale i udvalgte 
biografer.

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

3D

o r i G i n a l t i t e l ice age: Continental drift

i n S t ru k t ø r Steve Martino, Mike thurmeier

l a n d USa, 2012

S pi l l e t i d 94 minutter  
  
S t e m m e r 
thomas Mørk, Michael Carøe, ellen hillingsø, 
Sarah-Sofie Boussnina, kasper leisner

pr e m i e r e

28/06

ANIMATIoN / FAMILIEFILM

88,90 %
539 

stemmer

læs mere om 
ice age på 
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LoL

o r i G i n a l t i t e l lol    
 
i n S t r u k t ø r lisa azuelos  
 
S k u e S pi l l e r e 
Miley Cyrus, demi Moore, douglas Booth, 
ashley greene, ashley hinshaw, Michelle Burke, 
austin nichols, gina gershon    
  
l a n d USa, 2012   
 
S pi l l e t i d  97 min.   
 
c e n S u r tilladt for alle   
   
pr e m i e r e

28/06

TEENAGEFILM / 
KoMEDIE / DRAMA
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Lola (Miley Cyrus) går i high school, og hendes 
liv handler primært om venner, fest og drenge. 

Sommerferien er lige afsluttet, og Lola og hendes 
kammerater er tilbage i skolen, men året begynder 
ikke helt, som hun havde håbet. Hendes perfekte 
kæreste Chad (George Finn) har gjort noget min-
dre perfekt i løbet af sommeren, og det bliver alt 
andet end et pænt brud. På trods af situationen 
forbliver hun venner med Chads bedste kammerat 
Kyle (Douglas Booth), som hun begynder at udvikle 
stærke følelser for. Samtidig oplever Lola for første 
gang problemer med forholdet til sin mor (Demi 
Moore), da hun holder op med at dele sine nye erfa-
ringer af frygt for, hvordan moren vil reagere på sin 
teenagedatters bekendelser.  

’LOL’ er baseret på den franske film ’LOL (Laughing 
Out Loud)®’ fra 2008, og Lisa Azuelos har både in-
strueret og skrevet manuskript til begge film, der 
tager pulsen på en ungdom, hvor man simpelthen 
ikke kan leve uden internet og smartphones. Miley 
Cyrus er et stort teenageidol kendt fra TV-serien 
’Hannah Montana’ og filmen af samme navn fra 
2009. Demi Moore, der har medvirket i film som 
’Ghost’ (1990) og ’G.I. Jane’ (1997), spiller Lolas be-
kymrede mor.

teenager anno 2012

Se traileren på 
din mobil. læs 
mere på side 14

84,30 %
342 

stemmer
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en danske kunstmaler Lars Olafssen (Thure 
Lindhardt) har ikke malet i årevis og under-

viser nu på en kunstskole i Canada. Her møder han 
Eddie (Dylan Smith), en stum og elskværdig tosse, 
som han lader flytte ind hos sig. Hvad Lars dog ikke 
ved, er, at Eddie i søvne tager på blodige udflugter 
for at spise levende dyr… og snart mennesker. Inden 
længe inspireres Lars kunstnerisk af de blodige ud-
skejelser, og derfor lader han Eddie fortsætte sine 
natlige bedrifter.

Med en tagline, der lyder ”Part Muse… Part Sleep-
walking Cannibal”, lægges der op til en blanding af 
gys og komik i ’Eddie’. Ronnie Fridthjof har produce-
ret den engelsksprogede film, der har danske Thure 
Lindhardt i rollen som maleren med den kannibal-
ske logerende. Filmen blev vist på Robert De Niros 
filmfestival Tribeca i New York og er instruktør Boris 
Rodriguez’ debutspillefilm.

©
 n

o
rd

iSk filM

D

EDDIE
thUre lindhardt og kanniBalen

o r i G i n a l t i t e l eddie    
 
i n S t ru k t ø r Boris rodriguez   
 
S k u e S pi l l e r e 
thure lindhardt, georgina reilly, Stephen Mchattie  
    
l a n d Canada, danmark, 2011  
 
c e n S u r 15 år   
 
S pi l l e t i d  90 min.   
 
pr e m i e r e

28/06

GySER / KoMEDIE

77,60 %
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Mens der i denne måned er masser af fodbold på skærmen, 
er der på det store lærred mulighed for at se stærke 
kvinder folde sig ud. liza Marklund-filmatiseringen ’No-
bels testamente’ giver os en handlekraftig kvinde 
i form af  journalisten annika Bengtzon. og den vel-
kendte historie om Snehvide har fået et 
ansigtsløft. prinsessen fra eventyret har 
skiftet det gule skørt og skønsang ud 
med rustning og kampråb. i den for-
bindelse kigger vi nærmere på 
den stærke kvindelige hoved-
rolle, ikke blot  i de to bio-
grafaktuelle film, men 
også som  en generel 
udvikling.

lene i år har de kvindelige hovedrol-
ler gjort et markant indtog på premi-

erelisten. ’The Hunger Games’, som globalt 
er en af årets største film, viser os en stærk, 
overlevende ung kvinde i form af Katniss 
Everdeen. Med ’Haywire’ giver Steven So-
derbergh os en klassisk actionfortælling om 
det farlige liv som lejemorder, men denne 
gang er hovedpersonen en kvinde. Selv i 
rum-komedien ’Iron Sky’ gemmer der sig bag 
den naive blondine en stærk kvinde, der red-
der verden. For ikke at glemme Ridley Scott 
og hans seneste film fra Alien-universet 
’Prometheus’, hvor han igen har fundet en 
stærk kvindelig hovedrolle i Elizabeth Shaw 
(Noomi Rapace). Derudover har der i det før-
ste halvår af 2012 været hele tre biografiske 
film om stærke kvinder i verdenshistorien 
med Margaret Thatchers portræt i ’Jernlady-
en’, fremstillingen af Marilyn Monroe i ’My 
Week with Marilyn’ og skildringen af Aung 
San Suu Kyis liv i ’The Lady’.

Men hvad er det, der gør en kvindelig ho-
vedrolle stærk? Er det, hvis hun som Annika 
Bengtzon er intelligent, eller som den op-
daterede Snehvide, at hun er modig? Lek-
tor i medievidenskab, Rikke Schubart, har 
forsket i kvindelige roller på film og udgivet 
bogen ’Super Bitches and Action Babes’, og 
hun mener, at Sigourney Weavers Ripley fra 
Alien-filmene er en af de mest prominente 
kvindelige hovedkarakterer i filmhistorien. 

”Sigourney Weaver i de fire Alien-film er en 
virkelig fed rolle. Så kan jeg også fremhæve 
Linda Hamilton i ’Terminator 2’, Geena Davis 
i ’The Long Kiss Goodnight’ og Pam Grier i 
70erne i blacksplotation-filmene ’Coffy’ og 
’Foxy Brown’.” 

Men stærke kvindelige hovedroller er mere 
end blot kvinderne med pistolerne. Peter 
Flinth, som er instruktøren af ’Nobels Te-
stamente’, siger om styrken i sin kvindelige 
hovedrolle Annika Bengtzon:

”Annika Bengtzon er jo stædig som fanden, 
hun bider sig fast. Når hun først har sat sig 
noget for, så gennemfører hun det, og hun 
er ikke bange for at blive upopulær. Hun er 
ikke bange for at blive uvenner med folk. 
Hun handler altid ud efter, hvad hun synes, 
er det rigtige. Hun er en kvinde, der handler 
fuldt ud.” 

A

AF ToRA EFF
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FoRTSÆTTES

  Stærkekvindeligehovedroller
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STÆRKE KvINDELIGE hovEDRoLLER

Når en stærk kvindelig hovedrolle er så meget 
mere end dullen med skydevåben, behøver man 
at justere action-niveauet nedad, hvis en kvinde 
har den bærende rolle? Peter Flinth mener helt 
klart nej, tværtimod skal man gøre det modsatte.

”Man skal ikke holde tilbage, når det er en kvinde i 
hovedrollen, tværtimod. Man skal skrue op for ac-
tion. Jeg ville gerne have haft mere (action i Nobels 

Testamente red.), men historien 
og manuskriptet lagde ikke op til 
hårdtpumpet action men bygger 
mere på spænding og karakter”.

Kristen Stewart har nuppet rollen 
som den handlekraftige Snehvide 
i månedens film ’Snow White and 
the Huntsman’. Men skuespiller-
inden er nok bedst kendt for sin 
rolle som Bella Swan i Twiligt-
sagaen. Bella er modsat Stewarts 
udgave af Snehvide ikke en over-

dreven stærk kvindelig hoved-
rolle, men hendes og seriens 
appel er enorm blandt det yng-

re kvindelige publikum. Skue-
spiller-
indens 
appel i 

Twilight-
filmene, hvor hendes karakters 
primære formål er opnåelsen af 
den store kærlighed, kan være 
med til at skabe opmærksom-

hed om den stærke kvindelige karak-
ter, hun opsluger som Snehvide, hvis førsteprio-
ritet ikke er romantik, men derimod kampen for 

en bedre verden. Det er vel egentlig også det, 
der gør en helt til en helt. Det er dem, der tager 
kampen op for en bedre verden. Her mener Rikke 
Schubart dog, at stærke kvindelige hovedroller 
ikke blot er roller, hvor kvinder erstatter mænd. 
Når kvindelige hovedroller er stærke og promi-
nente, er det interessante primært deres histo-
rie, altså hvordan de er havnet i denne situation. 
Baggrunden og fortællingen bag en stærk kvin-
delig hoverolle er meget vigtigere, end hvis det 
var en mandlig, mener Schubart.

”Hvis det nu er en genre, hvor man er vant til, at 
det er en mand, der har hovedrollen, og det så er en 
kvinde, så bliver det kvindens fortælling, der bliver 
central. Sådan en fortælling skal man nok arbejde 
hårdere på at få solgt til et mandligt publikum.”

Når Annika og Snehvide i denne måned skal dy-
ste med fodboldens drenge om biografpublikum-
met, virker det måske åbenlyst, at de vinder det 
kvindelige publikum. Men det er nu alligevel for 
forhastet, hvis man ikke tilgodeser det mandlige 
publikums tiltrækning til de stærke kvinder på 
lærredet i mindst lige så høj grad. Vi skal ikke reg-
ne med, at vi kommer til at se mindre til de stærke 
kvinder fra nu af. Katniss Everdeen fortsætter 
kampen mod systemet i hendes aparte fremtids-
verden, når The Hunger Games-trilogiens to sid-
ste film udkommer i 2013 og 2014. Derudover fort-
sætter eventyrgenren med at genopfinde sig selv 
(og de kvindelige hovedpersoner). Der er både 
en genfortolkning af Tornerose med Elle Fanning 
som den sovende skønhed og Angelina Jolie som 
den forfærdelige heks, samt en udgave af Skønhe-
den og Udyret fortalt af Guillermo del Toro med 
Emma Watson i hovedrollen på vej.

1.
Scarlett O´
Hara spillet 
af Vivien 
Leigh i ’Gone 
With the 
Wind’ (1939)

8.
Sarah Con-
nor spillet 
af Linda 
Hamilton i 
Terminator-
filmene 
(1984)

2. 
Tracy Lord spil-
let af Katherine 
Hepburn i ’A 
Philadelphia 
Story’ (1940)

6. 
Ellen Ripley spillet 
af Sigourney Wea-
ver i Alien-filmene 
(1976-1997)

9. 
Nikita spillet af 
Anne Parillaud 
i ’La Femme 
Nikitia’ (1990)

10. Thelma og Louise 
spillet af hhv. Geena 
Davis og Susan Sarandon 
i ’Thelma & Louise’ (1991)

4. 
Barbarella 
spillet af 
Jane Fonda i 
’Barbarella’ 
(1968)

5.
Foxy Brown 
spillet af Pam 
Grier i ’Foxy 
Brown’ (1974)

20 håRDE TØSER I FILMhISToRIEN

3. 
Margo Channing spillet af Bette 
Davis i ’All About Eve’ (1950)

7. Marquis de Merteuil 
spillet af Glenn Close i 
’Dangerous Liaisons’ (1988)
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12.
Samantha 
Caine / Charly 
Baltimore 
spillet af 
Geena Davis i 
‘The Long Kiss 
Goodnight’ 
(1996)

11.
Clarice 
Starling spillet 
af Jodie Foster 
i ’Silence of 
the Lambs’ 
(1991)

20.
Katniss Everdeen spillet 
af Jennifer Lawrence 
i ’The Hunger Games’ 
(2012)

13. 
Sidney Prescott 
spillet af Neve 
Campbell i 
Scream-serien 
(1996-2011)

16. 
Beatrix Kiddo 
(The Bride) 
spillet af Uma 
Thurman i Kill 
Bill vol. 1 og 2 
(2003-2004)

17.
Maggie 
Fitzgerald 
spillet af Hil-
lary Swank 
i ’Million 
Dollar Baby’ 
(2004)

18.Lisbeth Salander spillet af Noomi Rapace og 
Rooney Mara i hhv. Millennium-trilogien (2009) 
og ’The Girl with the Dragon Tattoo’ (2011)

AcTIoNBABEN
”Chicks with guns” er utrolig populære i Hol-
lywood. De er populære hos det mandlige publi-
kum såvel som hos det kvindelige, og det gør dem 
populære hos producenterne. Skuespillerinder 
som Angelina Jolie, Milla Jovovich og Michelle 
Rodriguez har stået i spidsen for den stærke kvin-
delige hovedrolle, der viser den lækre dame med 
et utal af færdigheder indenfor kampsport og et 
arsenal af skydevåben. Disse actionbabes har mu-
ligvis fået deres popularitet mere eller mindre på 
deres sexappeal, men det betyder ikke, at deres 
styrke og kvindelighed bliver desto mindre. 

DEN INTELLIGENTE
Annika Bengtzon er et fantastisk eksempel på 
den stærke kvindelige hovedrolle, der henter 
sine handlekraftige træk i sin intelligens. Nys-
gerrigheden pirrer hende, og jagten på sand-
heden og den gode historie driver hende til re-
sultater. Samtidig er det en vigtig del af hendes 
karakter, at hun er mor, og at hun arbejder hårdt 
på sin professionelle fremgang. Annika fremstil-
les ikke i nogen fantasiverden, men er utrolig tæt 
på en ligestillet repræsentation at den stærke 
kvinde i hverdagen. Et andet eksempel på denne 
intelligente stærke kvindelige hovedrolle er Erin 
Brockovich, fremstillet af Julia Roberts.
 

ovERLEvEREN
Gyserfilm har det med at dræbe kvinderne én 
efter én, men siden Ripley i ’Alien’ stod som den 
ene, stærke survivor, er den stærke kvindelige 
overlevende blevet et hit indenfor genren. Se-
nest så vi, at ’Scream 4’ opbyggede plottet om-
kring det faktum, at Sidney Prescott mirakuløst 
var den ene stærke kvinde, der havde overlevet 
ikke et, men hele tre ubehagelige angrebsbøl-
ger fra en maskeret morder. Ligeledes overle-
vede Jamie Lee Curtis’ Laurie Strode angreb fra 
seriemorderen Michael Myers gennem utallige 
Halloween-film.

DEN MoDIGE
Katniss Everdeen og den biografaktuelle Sne-
hvide er enestående eksempler på disse mo-
dige, kvindelige hovedroller, der må stå imod 
systemet for at gøre en forskel. Den fortvivlede 
og frustrerede pige skal ikke længere stå til og 
heppe på mændene, der gør oprør. Disse modige 
kvinder tager sagen i egen hånd og stiller sig op 
mod tårnhøje odds og vældig ondskab. Det fri-
ske, kvindelige heltemod skal dog på ingen måde 
virke som en feministisk bølge, men måske sna-
rere en omdirigering af den traditionelle, mand-
lige helt, som ærlig talt kan gå hen og blive en 
smule ensformig. 

KLASSISKE STÆRKE KvINDERoLLER

14. Lara Croft spillet af 
Angelina Jolie i Tomb Raider-
filmene (2001-2003)

15. Alice spillet 
af Milla Jovovich 
i Resident Evil-
filmene (2002-
2012)

19. 
Jane Eyre spillet 
af Mia Wasikow-
ska i ’Jane Eyre’ 
(2011)

det kan være forskelligt, hvad der gør en kvindelig hovedrolle stærk. 

om det er hendes intelligens, hendes fysik og evne til at håndtere skydevåben 

eller hendes blottede mod. For at inddele den stærke kvindelige hovedrolle i 

kategorier ud fra deres styrker, kommer her fire typer stærke kvindelige hovedroller:

  Stærkekvindeligehovedroller
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FAMILIEKINo

Familie

FLyNN:
Race: Nordlig søelefant 
(Mirounga angustirostris) 
Længde: 4 m. aRtens 
LevepeRiode: 15 mio. f. Kr. - nu. 
nutidig sLægtning: Søelefant

MANNy:
Race: Uldhåret mammut  (Mam-
muthus primigenius) Højde: 
3,3 meter. aRtens LevepeRiode: 
ca. 5 mio. - ca. 1.700 f.Kr. 
nutidig sLægtning: Elefant

cApTAIN GUTT:
Race: Gigantopithecus
Højde: 3 m. aRtens Leve-
peRiode: 1 mio. f. Kr. - ca. 
100.000 f.Kr. nutidig 
sLægtning: Orangutang

RAZ:
Race: Procoptodon. 
Højde: 2 m
aRtens LevepeRiode: ca. 2,58 
mio. f. Kr. - ca. 16.000 f.Kr. nutidig 
sLægtning: Kænguru

CAPTAIN
GUTT

RAZ

FLYNN MANNY

- Et kig pa Ice Age-karaktererne

Istidens helte
Det er fjerde gang, vi får selskab af Manny, Diego, Sid og de andre fortidsdyr fra Ice 
Age-serien. Alle karaktererne i ’Ice Age 4: På gyngende grund’ (med undtagelse af 
Scrat) er baseret på rigtige fortidsdyr, og vi har sat os for at kigge nærmere på hvor 
store de var, hvornår de levede og hvilke nutidige dyr, de har været forfædre til.
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FAMILIE-KINo

Mød os på 
Facebook 

og deltag i 
konkurrencen 

om fede 
filmoplevelser

Hey, din snack 

9195_TUC_Kino_Annonce_208x40.indd   1 23/05/12   15.21

FAmIlIE-
bAromEtEr!
Fuglejagten
Dansk familiefilm, der både er for folk, 
som elsker fugle, og for folk, som bare 
gerne vil se en film om konkurrence, 
venskab og om en lille løgn, der vokser 
sig rigtig stor.
Læs mere på side 19

Ice Age 4: På gyngende grund
Hvis man kunne lide de tre første 
Ice Age-film, er der ingen vej ud 
om den sidste, der er i 3D og med 
både dansk og engelsk tale. 
Læs mere på side 35

JEg kaN SES

aF allE!

kuN For

 dE StØrrE

DIEGo:
Race: Smildon (sabelkat)
Højde: 1,4 m. aRtens
LevepeRiode:  ca. 2,5 mio. 
f.Kr. - ca. 8.000 f.Kr. nutidig 
sLægtning: Uddødt 
familietræ, men ligner en puma

ShIRA:
Race: Smildon (sabelkat). 
Højde: 1,3 m. aRtens Leve-
peRiode: ca. 2,5 mio. f.Kr. - ca. 
8.000 f.Kr. nutidig sLægt-
ning: Uddødt familietræ, 
men ligner en puma

SILAS:
Race: Blåfodet sule 
(Sula nebouxii) 
Højde: 81 cm.  
aRtens LevepeRiode: 
ca. 22 mio. f. Kr. - nu. 
nutidig sLægtning: Sule

SID:
Race: Megatherium
Højde: 2,5 m. aRtens 
LevepeRiode: ca. 10,3 
mio. f.Kr. - ca. 9.000 f.Kr.. 
nutidig sLægtning: 
Dovendyr

ScRAT:
Race: Sabel-egern (fiktiv 
gnaver) Højde: 15 cm. 
aRtens LevepeRiode: 
Samtidig med resten af Ice 
Age-slænget 
nutidig sLægtning: Egern

SqUINT:
Race: Palaeolagus
Højde: 25 cm
aRtens LevepeRiode: 
ca. 33 mio. f. Kr. - ca. 23 mio. f.Kr.
nutidig sLægtning: Kanin

SID

SILAS

SCRAT

ShIRA

SqUINT

DIEGO

læs mere om
‘ice age 4: 

på gyngende 
grund’

på side 35

så Høje viLLe istids-
dyRene i viRkeLigHeden væRe
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03/07
ThE AMAZING SpIDER-MAN
High school-outsideren Peter Parker (Andrew 
Garfield) blev forladt af sine forældre, da han var 
lille, og opfostret af sin onkel Ben (Martin Sheen) 
og sin tante May (Sally Field). Midt i alle teenage-
problemerne betyder et videnskabeligt uheld, at 
Peter får ekstraordinære evner, og snart bekæm-
per han forbrydere som superhelten Spider-Man. 
Emma Stone og Rhys Ifans spiller henholdsvis Pe-
ters kæreste og filmens skurk i den nye filmatise-
ring af Marvels tegneseriehelt.

05/07
LyKKELIGE 
oMSTÆNDIGhEDER
TAKE ShELTER
WooDy ALLEN: 
A DocUMENTARy
UDyRET

12/07
chERNoByL DIARIES
ThE coLD LIGhT oF DAy
hABEMUS pApAM
So UNDERcovER
SMØLFERNE oG 
DEN FoRTRyLLEDE FLØJTE

19/07
ThE FIvE-yEAR ENGAGEMENT
Komedie med Jason Segel og Emily Blunt som 
et kærestepar, der forsøger at få et bryllup op 
at stå, mens alverdens ting kommer i vejen, så 
turen op ad kirkegulvet udskydes. ’The Five-Year 
Engagement’ har manuskript af Jason Segel, der 
også skrev ’Forgetting Sarah Marshall’ (2008), og 
er produceret af Judd Apatow (The 40 Year Old 
Virgin).

DARK TIDE
LApUTA: SLoTTET I hIMLEN
REINDEERSpoTTING

20/07
ThE DARK KNIGhT RISES
I Christopher Nolans tredje og sidste Batman-
film er der gået otte år, siden Batman (Christian 
Bale) tog skylden for Two-Faces forbrydelser. Ter-
roristen Bane (Tom Hardy) og hans medhjælpere 
overfuser politiet i Gotham City, hvilket betyder, 
at Batman igen må forsvare den by, der ser 
ham som sin fjende. Anne Hathaway og Joseph 
Gordon-Levitt slutter sig i superheltefinalen til 
det faste hold fra ’Batman Begins’ (2005) og ’The 
Dark Knight’ (2008).

26/07
LA DELIcATESSE'

pREMIERE 
I JULI
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MEST vENTEDE på KINo.DK

afgiv Selv din 
BUZZ-o-Meter-SteMMe 
på WWW.kino.dk
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Se traileren 
lige nu på  
din mobil!
læs mere 
på side 14

the tWilight Saga:

Breaking daWn – del 2 

1

SkYfall

2

paranorMal 

aCtivitY 4 

4
the perkS of Being 

a WallfloWer 

5

reSident evil 5: 

retriBUtion

3
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83,80%
63 

stemmer

MEST 
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FILM 
EFTERåR 
2012
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Svaret skal være modtaget senest den 1. juli

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

Hvor mange tuc-
kiks kan du finde 
i magasinet ?

Send en sms til 1225 
med et af følgende 
svar:
’kino 5’ hvis 5 
’kino 6’ hvis 6 
’kino 7’ hvis 7

Hvor mange
Mini-Mentos kan 
du finde i magasinet 
(inkl. denne side)?

Send en sms til 1225 
med et af følgende 
svar:
’kino 9’ hvis 9 
’kino 10’ hvis 10 
’kino 11’ hvis 11

© 2012 Sony Pictures

ICE AGE CONTINENTAL 
DRIFT TM & 2012 
TWENTIETH CENTURY 
FOX FILM COPERATION. 
ALL RIGHTS RESERVED. 

Svaret skal være modtaget senest den 1. juli

KoNKURRENcER

10x2 FRIBILLETTER oG 
10x2 poSER MINI-MENToS

vIND MED

vIND MED

10x2 FRIBILLETTER 
oG 10x3 poSER 

TUc MINI SNAcKIES

Scan koden og 
se tUC filmen!

tM



 

oN DEMAND / GAMING / DvD / BLU-RAy / GADGETS / BØGER / KRyDSoRD

 

DAME, 
KoNGE,

ES, SpIoN     

GAMING

gaMe of throneS

oN DEMAND

nYe titler og 
anBefalinger
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på kino.dk kan man leje film og se dem direkte på sin computer. 

i juni er der premiere på en lang række film, som man kan se i on demand-

sektionen på www.kino.dk/ondemand. on demand leveres af YouSee.

..

LÆRKEvEJ 
- TIL DØDEN oS SKILLER

Filmen ’Lærkevej - Til døden os skiller’ er baseret på 
den populære, danske TV-serie af samme navn. Vi er 
på Lærkevej i en forstad i Danmark. Der hersker fred 
og idyl, og Elisabeth (Søs Egelind) afholder en fest. 
Pludselig kollapser hun under festen, og det sætter 
tankerne i gang hos alle på vejen. Så da ægteparret 
Kim (Henrik Prip) og Astrid (Annette Støvelbæk) til-
fældigt støder ind i Astrids gamle flamme, den flotte 
læge Per (Claes Bang), er startskuddet givet til at 
prøve noget nyt.
preMiere 04/06

DEN BESTØvLEDE KAT

Selvom vi nok bedst kender Den bestøvlede kat som 
hjælpekarakter i Shrek-serien, kan katten med hat-
ten og kården sagtens bære en film alene. Over 554 
mio. dollars har dette spin-off indspillet på verdens-
plan. I filmen begiver den legendariske, bestøvlede 
kat sig ud på et heltemodigt eventyr, hvor han slår 
sig sammen med mestertyven Klumpe Dumpe og 
den snu Kitty Fløjlspote for at stjæle den berømte 
gås, som lægger guldæg.
preMiere 20/06

vARM op TIL BIoGRAFTUREN MED oN DEMAND-TITLER

DEAR JohN
Romantikkens mester, Nicholas 
Sparks, har skrevet bogforlægget 
bag både ’Dear John’ og den juniak-
tuelle biograffilm ’The Lucky One’. 
Se Channing Tatum og Amanda 
Seyfried i ’Dear John’ før ’The 
Locky One’ og bliv ægte Sparks-
kyndig.
leJ  f ilMen, fØ r  d U S er : 
the lUCkY o n e

EDGE oF DARKNESS
Mel Gibson er biografaktuel 
med thrilleren ’Get the Grin-
go’. Som opvarmning er hans 
bitre, hævngerrige præstati-
on i ’Edge of Darkness’ oplagt.
leJ  f i lM en , fØ r  d U S er : 
get th e gr i n go

pIRANhA
Hvis man ønsker at se 
’Piranha 3DD’ i biogra-
fen, og man missede den 
første film fra 2010, kan 
man se den On Demand 
her og nu.
leJ  f i lM en, f Ør dU 
S er : 
pi r an h a 3dd

daME , koN gE , ES, Sp ioN
prEM i ErE 12/06

tHE dES cE N da NtS
prEM i ErE 19/06

JErNla dY EN
prEM i ErE 26/06

tHE WoMa N  iN  Black
prEM i ErE 26/06

NyE oN DEMAND-TITLER

ANDRE 
NyE oN 
DEMAND-
UDGIvELSER
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gaME oF tHroNES
Lige nu er ’Game of Thrones’ en af de mest omtalte serier på TV, hvor fantasy, 
drama, sex og vold indgår i en skøn forening. Et nyt rollespil rykker intrigerne 
ind i den virtuelle verden, og det er både baseret på bogforlægget af George 
R. R. Martin samt TV-serien. I spillet indtager man rollerne som Mors, vagt i 
Night’s Watch, og Alester, en præst fra R’hllor, der vender hjem efter 15 års 
fravær og bliver en del af det politiske spil. 

Plottet finder sted parallelt, men overlapper ikke handlingen i ’Game of Thro-
nes’, hvilket betyder, at man ikke kommer til at spille som Nikolaj Coster-Wald-
aus karakter, Jamie Lannister. Til gengæld vil man møde kendte karakterer fra 
fantasy-universet som Lord Commander Jeor Mormont og Lord Varys, begge 
med stemmer af deres respektive skuespillere fra HBO’s TV-serie. Spillet er 
en blanding af action og rollespil, og det gælder om at vælge sine karakte-
rers klasse, kampstil og balance mellem styrker og svagheder. Ligesom andre 
RPG-spil skal man også loote, få experience gennem kamp og deltage i politiske 
dyster.
platforM xBox 360, plaYStation 3, pC · UdgivelSe 20/06

vARM op TIL BIoGRAFTUREN MED oN DEMAND-TITLER

ELIZABEThToWN
Cameron Crowe er i juni aktuel 
med filmen ’We Bought a Zoo’. 
Hvis man vil rigtig ind i hans uni-
vers, kan man se Orlando Bloom 
og Kirsten Dunst folde sig ud i 
instruktørens forrige film, ’Eliza-
bethtown’.
leJ  f ilMen, fØr dU Ser : 
We BoUght a  Zoo

IcA AGE
Hvordan var det lige, at mam-
mutten Manny, dovendyret Sid 
og sabeltigeren Diego mødte 
hinanden? Det kan man få svaret 
på i den første af snart fire Ice 
Age-film.
leJ  f i lMen, fØr dU Ser: 
iCe  age 4: 
på gYngende grUnd

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

© MoneYBall. SonY piCtUreS

Top 10
Blu-ray salg
uge 21, 2012:

 1 ShERLOCK hOLMES 2:    
  SKyggESPiLLET
 2 REaL STEEL
 3 ShERLOCK hOLMES 
  BOKS 1-2
 4 SCORPiOn King 3:   
  BaTTLE fOR REdEMPTiOn
 5 inTRUdERS
 6 TinTin: 
  EnhjøRningEnS 
  hEMMELighEd
 7  MOnEyBaLL
 8  gifTig vidEn
 9  gaME Of ThROnES 
  SæSOn 1
 10  ThE RUM diaRy

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

GAMING Top 10
gaMINg leje
uge 21, 2012:

 playsTaTIoN 3
 1 Max PaynE 3
 2 PROTOTyPE 2
 3 fifa 12

XBoX 360
 1 Max PaynE 3
 2 PROTOTyPE 2
 3 ThE WiTChER 2: 
  aSSaSSinS Of KingS

pc
 1 TERa
 2 ThE SiMS 3
 3 fOOTBaLL ManagER 2012

NyE oN DEMAND-TITLER
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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 1. juli. 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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PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED 
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