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t par gange om året går Hollywood mere eller 
mindre i dvale. Første periode uden store film 

fra de største filmstudier ligger ofte i forårsperio-
den, imens den mere deciderede filmtørke starter 
i september og fortsætter et godt stykke ind i ok-
tober. Årsagen er skolestart og fraværet af ferie- og 
helligdage, der først vender tilbage i november, 
men så kan man jo glæde sig over to ting. At ameri-
kansk film er andet end overdimensionerede block-
busters fra de største produktionsselskaber, og at 
dansk film i stedet slår til og tilbyder nye titler som 
aldrig før.

I den første kategori hører de amerikanske inde-
pendent-titler hjemme. Film som er produceret 
udenom de store studier, og film som ikke har væ-
ret igennem talrige publikumsundersøgelser for at 
sælge flest mulige billetter, men derimod gjort sig 
bemærket på festivaler verden over. Med andre 
ord science fiction-filmen ’Looper’, gangsterdra-
maet ’Lawless’ og filmatiseringen af Jack Kerouacs 
’On the Road’.

I den anden kategori fortsætter dansk film med at 
udnytte hullerne efterladt af Hollywood. Starten 
gik allerede i september med fire nye danske film, 
og denne måned er der premie-
re på hele fem danske titler 
- to komedier, to børne-
film og et drama. 
Spørgsmålet er naturlig-
vis, om de danske pro-
duktioner ligger for tæt på 
hinanden, eller om dansk 
film skal smede, imens jer-
net i Hollywood er alt andet 
end varmt? Med efterårsfe-
rien for døren og Hollywood 

på hold, er det dog svært at fortænke dansk film i 
at kæmpe om publikums interesse, og hvilke film, 
der bliver de store vindere (og eventuelt de store 
tabere), må tiden vise.

Ét er dog sikkert.

De fleste film holder sig på behørig afstand af pre-
mieren på ’Skyfall’ i slutningen af måneden. Vi har 
været med til indspilningen af James Bond-filmens 
åbningsscene i Tyrkiet, og det kan du bl.a. læse 
mere om i dette magasin - naturligvis i selskab med 
omtaler af alle månedens premierefilm og meget 
andet.

God fornøjelse - og godt efterår i biografen!    

hOLLYwOOD I SKJuL
- DANSK FILM på SpRING

E
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FILMBuzz

BEDSTE
BOND-BABE

FILMBuzz

Nu skal Richard Møller Nielsens 
tropper portrætteres af danske 
skuespillere i en spillefilm om lands-
holdets bedrifter under EM 1992 i en 
spillefilm med titlen ’Danmark ’92’. 
Fodboldfilmen skal instrueres af 
Kasper Barfoed (Kandidaten), imens 
Anders August (SuperClásico, Dirch) 
skal skrive manuskriptet. Projektet 
lyder ambitiøst, da bare det at finde 
skuespillere til rollerne som John 
”Faxe” Jensen og Peter Schmeichel 
kan blive en bedrift i sig selv. 

RENéE  
zELLwEGER 
BAG KAMERAET

RETuRN OF

’the KinG’  
Der er fuld gang i planlægningen af en biografisk film om kongen af rock ’n’ roll. Produktions-
selskabet BiteSize Entertainment har købt rettighederne til bogen ’Conversations With the 
King: Journals of a Young Apprentice’, som er skrevet af David E. Stanley og David Gruder. 
Titlen på filmen kommer til at være ’Growing Up Graceland’ og bliver fortalt fra forfatteren 
Stanleys synspunkt, der var Elvis’ stedbror, og de to voksede op i Graceland sammen. Hverken 
instruktør, manuskriptforfatter eller skuespillere er tilknyttet projektet endnu, men det stør-
ste spørgsmål er nok, hvem der skal spille Elvis.

Instruktøren Richard Linklater har sammen med skuespillerne Ethan Hawke og Julie Delpy tilbragt 
den sidste måned i Grækenland, hvor de er blevet færdige med optagelserne til en tredje film i 
serien af romantiske dramaer. Filmen, der skal følge efter ’Before Sunrise’ (1995) og ’Before Sun-
set’(2004), får titlen ’Before Midnight’. Og hvor de to forrige film foregik i hhv. Wien og Paris, har 
man nu flyttet handlingen til den populære feriedestination.

em-triumfen 
filmatiseres

kino.dk’s brugere har stemt

1. JINx - spillet af Halle Berry 
i ’Die Another Day’ fra (2002)

2.vESpER LYND - spillet af Eva 
Green i ’Casino Royale’ (2006)

3. hONEY RYDER - spillet af Ursula 
Andress i ’Dr. No’ (1962)

4. puSSY GALORE - spillet af Honor 
Blackman i ’Goldfinger’ (1964)

5. cAMILLE MONTES - spillet af 
Olga Kurylenko i ’Quantum of Solace’ 
(2009)

BEFORE SuNRISE, 
SuNSET & MIDNIGhT

Antal stemmer: 1.565
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FILMBuzz

Nogle af Hollywoods stjerner har virkelig ramt plet i deres filmvalg, eller også er det netop dem, der har gjort filmene 
til box office-successer. Under alle omstændigheder får du her listen over de 10 mest indbringende skuespillere. 
Listen består udelukkende af mænd, men lige uden for top 10-listen sniger blonde Cameron Diaz sig ind på en 11. 
plads takket være hendes stemme som Fiona i Shrek-serien.

MAGIc MIKE 2?
Channing Tatum, der smed tøjet i den populære ’Magic Mike’, er lige nu på tale til at in-
struere en efterfølger, og idet plottet er løst baseret på Tatums egen fortid som strip-
per, er det heller ikke helt ude i hampen at give ham mere ansvar. Channing Tatum 
kommer til at få en medinstruktør i form af Steven Soderberghs (etterens instruktør, 
red.) producer gennem mange år, Reid Carolin, der også skrev manuskript til ’Magic 
Mike’. Carolin har afsløreret, at ’Magic Mike 2’ lige nu kun er i planlægningsfasen, 
men at der muligvis bliver tale om en road movie.

renÉe Zellweger Bag kameraet
Skuespilleren Renée Zellweger har før arbejdet bag kameraet som producer på filmen ’Miss Potter’ (2006), 
hvor hun også selv spillede titelrollen. Nu skal hun igen stå både foran og bag kameraet, når hun debuterer 
som instruktør med den romantiske komedie ’4 ½ Minutes’. Filmen er baseret på den amerikanske stand-
up-komiker Dov Davidoffs liv og kommer til at have Johnny Knoxville (Jackass: The Movie) i hovedrollen som 
den letsindige komiker, der bliver babysitter for et vidunderbarn, hvis mor spilles af Zellweger. Den nybagte 
instruktør regner med at råbe ”action!” for første gang i New York til februar.

TOp 10 Mest indbrinGende 
SKuESpILLERE

  
SKuESpILLER / SAMLET INDTJENING I MIA. / ANTAL FILM: 

 1. tom Hanks  $4,05 59 

 2. eddie murPHy  $3,81  38

 3. Harrison ford  $3,56 34

 4. samuel l. Jackson  $3,43  57 

 5. morgan freeman  $3,39 47

 6. tom cruise  $3,119.8  32

 7. roBin williams  $3,026.6  44

 8. JoHnny dePP  $2,981.0  39

 9. Bruce willis  $2,851.3  52

 10. micHael caine  $2,809.2  52

 11. cameron diaZ  $2,806.4 30 

SKuESpILLER / SAMLET INDTJENING I MIA. / ANTAL FILM: 

samlet indtJening i mia.

$4,00

$3,75

$3,50

$3,25
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KOMMENDE STJERNE

KOMMENDE STJERNE

3

cASpER
cRuMp

5-årige Casper Crump er vokset op i show-
biz. Han er søn af danseren/skuespillerin-

den Nellie Ann Crump og Lars Liebst, den tidli-
gere teaterdirektør og nuværende direktør for 
Tivoli. På trods af sin opvækst var han ikke altid 
fast besluttet på en karriere som skuespiller. 
Men det blev han nu alligevel, og i 2008 blev han 
færdiguddannet fra Statens Teaterskole i Køben-
havn.

Siden afgangen har han spillet en del teaterrol-
ler, men han har også gjort sig bemærket på TV 
med roller i ’Forbrydelsen’, ’2900 Happiness’ 
og ’Lærkevej’. Gennembruddet kom for alvor, 
da han fik rollen som den flotte cafékok Sigurd 
i ’Lykke’.

I 2009 fik Casper sin første filmrolle i ’Over ga-
den under vandet’, men det er først i år, at han 
for alvor viser sig på det store lærred, og det med 
to nye roller. Casper spiller hovedrollen Mark i 
Jonatan Spangs ’Talenttyven’ og drømmefyren 
Rune i Hella Joofs ’Sover Dolly på ryggen?’, som 
begge er biografaktuelle i denne måned. Han har 
hermed indtaget en rolle som en dansk charmør, 
og med hans mørke øjne og store smil ligger der 
en fremtid som dansk darling. Så hold øje med 
Casper!

F u l d e n av n casper frederik crump

F Ø d T 11. juli 1977

S T e d Hørsholm sygehus

H Ø J d e 184 cm   
 
G e n n e M B R u d S RO l l e    
sigurd i tV-serien ’lykke’ 2009  
   
B O n u S i n F O 
levede i over ti år af at vende plader 
som professionel dj. Han har blandt 
andet spillet sammen med anders 
trentemøller, kjeld tolstrup og Jean von 
Baden. 
   
a K T u e l l e F i l M 
’sover dolly på ryggen?’ og 
’talenttyven’

©
 r

o
b
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o
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KOMMENDE STJERNE

KOMMENDE STJERNE SØGER:
Casper Crump kan ses som to meget forskellige karakterer i biografen i denne 
måned. i ’sover dolly på ryggen?’ er han prinsen på den hvide hest, rune, 
der kæmper om pigens hjerte imod taberen Gordon dennis (nikolaj lie Kaas).  
i ’talenttyven’ spiller han den fallerede popstjerne Mark, som måske 
er lidt for afhængig af sin kæreste laura. vi har bedt Casper Crump 
om at udfylde Mark og runes respektive datingprofiler.

Mark
Alder: 34 år
Stjernetegn: Skaldyr
Stilling:  Musiker, performer, sangskriver, popstjerne

Livret: Lasagne
Kælenavn: Mussefar
Yndlingsfarve: Sort
Lykketal: 7, 9, 12, 23 og 893Yndlingssang: ’Back for Good’ af Take ThatMit største idol: Madonna

Fritidsinteresser: YouTube, god mad, hygge med 
Laura, shoppe tøj og prøve det på

Det bedste jeg ved: Min kæreste LauraDet værste jeg ved: Offentlig transportDen jeg helst vil møde: Jonatan SpangDet som tiltrækker mig ved det modsatte køn: at hun har køre-
kort, er sød, kan lide min mad og elsker at shoppe
Den perfekte date for mig er: At leje film, købe pizza og 
hygge på sofaen. Evt. spille ’Singstar’ og klæde sig 
ud. Man må gerne være ”sammen” på første date. Det gjorde jeg i hvert fald med min kæreste, og vi er stadig sammen.

Alder: 34 år
Stjernetegn: Vandmand

Stilling: Frivillig i forskellige organisationer 

der har med menneskerettigheder, be-

kæmpelse af sygdom samt fattigdom at gøre. 

Iværksætter, fotograf, skribent og velgører. 

Livret: Saltimbocca
Kælenavn: Brune
Yndlingsfarve: Der er så mange smukke farver. 

Natur-nuancer, jordfarver.

Lykketal: 100 (gør tingene 100 %)

Mit største idol: Buddha
Fritidsinteresser: Velgørenhed, løb, yoga, 

madlavning, meditation

Det bedste jeg ved: at gøre en forskel for 

mennesker i nød

Det værste jeg ved: Ikke at kunne stille noget op

Den jeg helst vil møde: Mahatma Gandhi

Det som tiltrækker mig ved det modsatte køn: at hun har 

hjertet på det rette sted. Varmt sind, kan lide 

at rejse og spise lækker mad. Er økologisk be-

vidst og har et dejligt smil og nogle varme øjne.

Den perfekte date for mig er: 
En dejlig tur i naturen med tapas, tæppe og 

biodynamisk vin. kys på første date er ikke et 

krav - vi skal nok nå dertil - Har ikke travlt 

og vil gerne give mig selv til den rigtige. 

rUNE

FRA 'TALENTTYvEN'

FRA 'SOvER DOLLY på RYGGEN?'
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'SKYFALL' 
- Billetsalget starter fredag 
den 5. oktober kl. 10.00

'ThE TwILIGhT SAGA:
BREAKING DAwN - DEL 2' 
- Billetsalget starter tirsdag 
den 30. oktober kl. 12.00

  Liam Neeson om ’Taken 2’

  Tom Hardy, Guy Pearce, John 
Hillcoat og Nick Cave fortæller 
om ’Lawless’

  Gallapremiere på ’Taken 2’ i 
København med besøg af Liam 
Neeson på den røde løber

  Interview med selveste Judge 
Dredd, alias Karl Urban

  Jonatan Spang og Casper 
Crump om ’Talenttyven’

  ’Sover Dolly på ryggen?’  
 Få svaret af  Hella Joof og 
 Lene Maria Christensen

  Bille August og Birgitte Hjort 
 Sørensen om ’Marie Krøyer’

  Ole ”Bogart” Michelsen om 
anmelderrollen

nye oG seneste indslaG

Interview med
Liam Neeson
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twilight-sagaen er tilbage, og på www.kino.dk byder vi alle fans 

velkommen til vores tema-site, hvor vi har samlet alt om vampyrfænomenet.

vI SES på www.KINO.DK/TwILIGhT

- præsenteret i saMarbeJde Med sunsilK

TwILIGhT TEMASIDE

på TEMASITET
KAN Du BL.A.:
-  Vinde billetter til den danske 
 gallapremiere

-  læse de seneste nyheder 
 om filmen

-  deltage i afstemninger

-  se billeder, klip og trailers fra 
 filmen

 anmelde alle seriens film

 deltage i konkurrencer om 
 twilight-præmier

 Bestille og købe billetter til 
 ’the twilight saga – Breaking 
 dawn del 2

annonce
©
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KODEFORKLARING

Hvor meget glæder brugerne sig til kommende 
film? Det fortæller kino.dk’s Buzz-o-meter. Resulta-
tet er et Bayesian estimat (samme udregning som 
på IMDb.com) og udregnes som et gennemsnit af 
stemmernes placering og antallet af stemmer. Mi-
nimum 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 kom-
mende 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! 

taKen
 2 ©
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o
x

TRAILER OG BILLETTER på MOBILEN:

Scan QR-koderne i magasinet med din mobil for 
at se besøge filmprofilen. 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 program til din 
telefon. Hold kameraet op foran koden og scan.

far ti fire
- til sØs
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pREMIERE I OKTOBER

AKTuELLE FILM

03/10
SEARchING FOR 
SuGAR MAN . . . . . . . . . . . s 14
dokumentar / musikfilm

04/10
ON ThE ROAD . . . . . . . . . s 14
drama

SOvER DOLLY på RYGGEN?
komedie / romantik . . . . . . . s 16

FAR TIL FIRE - TIL SØS 
familiefilm . . . . . . . . . . . . . . . . s 18

TAKEN 2. . . . . . . . . . . . . . . . s 20
action / thriller

LOOpER . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
action / science fiction

11/10
TALENTTYvEN . . . . . . . . s 23
komedie

LAwLESS . . . . . . . . . . . . . . s 24
drama / action

MARcO MAcAcO . . . . . . s 26
animation / familiefilm

SAvAGES . . . . . . . . . . . . . . s 28
thriller

KLOKKEBLOMST OG 
vINGERNES 
hEMMELIGhED . . . . . . . s 30
animation / familiefilm

MONSIEuR LAzhAR . s 30
drama

17/10
ASTERIx & OBELIx 
OG BRITERNE  . . . . . . . s 31
adventure / familiefilm

18/10
pARANORMAL 
AcTIvITY 4 . . . . . . . . . . s 32
gyser

ThE IMpOSTER . . . . . . . s 32
dokumentar

25/10
vIcEvÆRTEN . . . . . . . . . s 34
drama

ELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
drama

26/10
SKYFALL . . . . . . . . . . . . . . . s 35
action

SEARCHING FOR
SUGAR MAN

HHHHH
“ Lo n g  t i m e ,  n o  s e e ,  R o d R i q u e z ! ”

Nikol aj  NørluNd,  F i lmmag a s iNet  ekko

e n  f i L m  a f  m a L i k  B e n d j e L L o u L

A Red Box Films and Passion Pictures Production in association with Canfield Pictures and The Documentary Company
“SEARCHING FOR SUGAR MAN”

ORIGINAL SONGS BY RODRIGUEZ
Co-Producer for Hysteria Film MALLA GRAPENGIESSER    Co-Producers for Passion Pictures GEORGE CHIGNELL   NICOLE STOTT    Director of Photography CAMILLA SKAGERSTRÖM    Executive Producers HJALMAR PALMGREN   SHERYL CROWN   MAGGIE MONTIET

Executive Producer JOHN BATTSEK    Produced by SIMON CHINN    MALIK BENDJELLOUL    Written, Edited and Directed by MALIK BENDJELLOUL 
© Canfield Pictures / The Documentary Company 2012

H 
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avnet Rodriguez ringer nok ikke en klokke hos 
så mange, men den amerikanske sanger og 

sangskriver er omdrejningspunktet for dokumen-
tarfilmen ’Searching for Sugar Man’. I filmen forsø-
ger to sydafrikanere at klarlægge rygterne omkring 
musikerens selvmord. Er de sande? Er han død, el-
ler lever han? Og i givet fald, hvor befinder han sig 
henne? I forbindelse med denne undersøgelse kom-
mer de tættere på manden, der var nærmest ukendt 
i sit hjemland, men kult i Sydafrika under Apartheid.

’Seaching for Sugar Man’ er instrueret af den sven-
ske debutant Malik Bendjelloul og produceret af Si-
mon Chinn, som også stod bag ’Man on Wire’ i 2008 
samt den oktober-aktuelle ’The Imposter’. Rodrigu-
ez indspillede to plader i 1970erne, og filmens titel 
’Sugar Man’ refererer til hans mest kendte sang fra 
albummet ’Cold Fact’.

N

slutningen af 1940ernes USA har den unge, 
fattige forfatter Sal Paradise (Sam Riley) lige 

mistet sin far. Han drager nu på en rejse gennem 
Nordamerika med sin ven og forbillede, Dean Mo-
riarty (Garrett Hedlund), der netop har giftet sig 
med den 16-årige, seksuelt frigjorte Marylou (Kristen 
Stewart). Turen bringer dem til mange egne af lan-
det, hvor de møder en række kulturpersonligheder 
- heriblandt Old Bull Lee (alias forfatteren William S. 
Burroughs, spillet af Viggo Mortensen) og hans kone 
Jane (alias Joan Vollmer, spillet af Amy Adams).

Filmen er baseret på Jack Kerouacs berømte beat-
roman af samme navn fra 1957, der er en halvvejs 
selvbiografisk skildring af forfatterens egne ople-
velser. Allerede i 1979 købte Francis Ford Coppola 
(The Godfather) rettighederne til en filmatisering, 
men først nu er det lykkes ham at søsætte projektet. 
Coppola producerer, mens Walter Salles, der blev 
hyldet for ’Motorcykel dagbog’ i 2004, instruerer. På 
rollelisten ses en blanding af unge talenter (Sam Ri-
ley fra ’Control’, Garrett Hedlund fra ’TRON: Legacy’ 
og Kristen Stewart fra Twilight-serien) samt garvede 
kræfter som Viggo Mortensen og Steve Buscemi.

I

beat-MesterværK 
filMatiseres

den uKendte
MusiKstJerne

O R i G i n a l T i T e l searching for sugar Man 
  
i n S T Ru K T Ø R Malik bendjelloul    
 
M e dv i R K e n d e rodriguez, Clarence avant,  
Malik bendjelloul, dennis Coffey  
   
l a n d uK, sverige, 2012  

 
 
S pi l l e T i d   
86 minutter 
 
C e n S u R 
afventer 
 
p R e M i e R e

03/10

O R i G i n a l T i T e l on the road  
  
i n S T Ru K T Ø R walter salles   
 
S K u e S pi l l e R e    
sam riley, Garrett hedlund, Kristen stewart, 
Kirsten dunst, tom sturridge, viggo Mortens-
en, amy adams, alice braga, steve buscemi, 
terrence howard, elisabeth Moss   
  
l a n d usa, 2012  
 
S pi l l e T i d  137 minutter 

 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

04/10

DOKuMENTAR / MuSIKFILM

DRAMA

ON ThE
ROAD

©
 C

aM
er

a 
fi

lM
 /

 C
ph

 d
o

x
©

 u
ip

SEARCHING FOR
SUGAR MAN

HHHHH
“ Lo n g  t i m e ,  n o  s e e ,  R o d R i q u e z ! ”

Nikol aj  NørluNd,  F i lmmag a s iNet  ekko

e n  f i L m  a f  m a L i k  B e n d j e L L o u L

A Red Box Films and Passion Pictures Production in association with Canfield Pictures and The Documentary Company
“SEARCHING FOR SUGAR MAN”

ORIGINAL SONGS BY RODRIGUEZ
Co-Producer for Hysteria Film MALLA GRAPENGIESSER    Co-Producers for Passion Pictures GEORGE CHIGNELL   NICOLE STOTT    Director of Photography CAMILLA SKAGERSTRÖM    Executive Producers HJALMAR PALMGREN   SHERYL CROWN   MAGGIE MONTIET

Executive Producer JOHN BATTSEK    Produced by SIMON CHINN    MALIK BENDJELLOUL    Written, Edited and Directed by MALIK BENDJELLOUL 
© Canfield Pictures / The Documentary Company 2012
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PRINT DIREKTE 
FRA DIN iPAD
ELLER iPHONE

iPrint&Scan

Læs mere på brother.dk
iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

Print trådløst direkte fra din Apple-
enhed med AirPrint. Udskriv f.eks. 
boardingkort, billetter, hjemmesider, 
e-mails og en masse andet, du har 
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annes valG

SOvER DOLLY på RYGGEN?

O R i G i n a l T i T e l sover dolly på ryggen? 
   
i n S T Ru K T Ø R hella Joof  
 
S K u e S pi l l e R e    
lene Maria Christensen, nikolaj lie Kaas, 
Casper Crump, sidse babett Knudsen,  
Mia lyhne, rasmus bjerg, birthe neumann  
   
l a n d 
danmark, 2012   
  
S pi l l e T i d 100 minutter  
 
C e n S u R afventer   
  
p R e M i e R e

04/10

KOMEDIE / ROMANTIK
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Lene Maria Christensen spiller TV-værten Anne, 
der har opgivet at finde en mand, som kan pas-

se ind i hendes kontrollerede liv. Hun vil egentlig 
gerne have et barn, og derfor får hun foretaget kun-
stig befrugtning - og så må drømmemanden komme 
til senere. Men da hun alligevel bliver for nysgerrig 
efter at kende donorens identitet, finder hun frem 
til en adresse og møder hele to potentielle fædre: 
den tilsyneladende perfekte Rune (Casper Crump) 
og den kiksede Gordon Dennis (Nikolaj Lie Kaas).

Hella Joof vender, efter den genremæssige afstik-
ker ’Se min kjole’ (2009), tilbage til den romantiske 
komedie, som hun har haft succes med i ’En kort en 
lang’ (2001). Med sig tager hun Lene Maria Chri-
stensen, der også spillede en rolle i ’Fidibus’, som 
Joof instruerede i 2006. Som de to mænd i Annes liv 
ses Casper Crump, der også er aktuel i ’Talenttyven’, 
og Nikolaj Lie Kaas, som senest har haft succes som 
Dirch Passer i filmen ’Dirch’ fra sidste år.

se traileren 
og bestil billetter 

på din mobil. 
læs mere på side 12

mere om casper crump på side 9

79,9% 
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lille per på KapseJlads

FAR TIL FIRE - TIL SØS

O R i G i n a l T i T e l far til fire - til søs   
  
i n S T Ru K T Ø R Claus bjerre  
 
S K u e S pi l l e R e    
søren bregendal, niels olsen, bjarne 
henriksen, Jess ingerslev, Kasper ruwai 
berg Kesje, Carla Mickelborg   
 
l a n d 
danmark, 2012   
  
S pi l l e T i d 90 minutter  
 
C e n S u R tilladt for alle  
   
p R e M i e R e

04/10

FAMILIEFILM
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S øs og Peter skal giftes, og hele familien er i 
fuld gang med forberedelserne til den store 

dag. Men pludselig ringer telefonen. Det er Peters 
plejefar, Skipper, der har brug for hjælp til at vinde 
den årlige kapsejlads for træskibe. Hvis Skipper vin-
der konkurrencen, kan han få råd til at istandsætte 
sit skoleskib, der også var Peters barndomshjem. 
Selvom familien har travlt med bryllupsplanlægnin-
gen, overtaler Per dem til at deltage i kapsejladsen, 
og snart er Skippers båd fyldt med en far, fire børn 
og gamle Onkel Anders - og ingen af dem er vant 
til at sejle.

’Far til fire - til søs’ er det sjette indslag i den nye 
serie af film, der alle er instrueret af Claus Bjerre. 
Det er dog film nr. 15, hvis man også tæller de klas-
siske familiefilm fra 1950erne med. Niels Olsen er 
igen at finde i rollen som Far, Jess Ingerslev er Onkel 
Anders, og Bjarne Henriksen slutter sig til holdet i 
rollen som Skipper.

72,94% 
102 

stemmer

se traileren 
og bestil billetter 
på din mobil. 
læs mere på side 12

2,01 millioner. så mange billetter 
har de første fem film i den nye far 

til fire-serie solgt i de danske biografer.
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hævn avler hævn

TAKEN 2

O R i G i n a l T i T e l taken 2  
  
i n S T Ru K T Ø R olivier Megaton   
 
S K u e S pi l l e R e    
liam neeson, Maggie Grace, famke 
Janssen, rade serbedzija, luke Grimes, 
leland orser   
 
l a n d 
frankrig, 2012   
  
S pi l l e T i d  91 minutter  
 
C e n S u R 15 år   
  
p R e M i e R e

06/09

AcTION / ThRILLER
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E t år er gået, siden den pensionerede CIA-
agent, Bryan Mills (Liam Neeson), reddede sin 

kidnappede datter, Kim (Maggie Grace), fra en bru-
tal menneskehandlende mafia. På sin intense færd 
med at opspore datteren dræbte han en række af 
kidnapperne, og nu vil mafiabossen og faderen til 
et af Bryans ofre have hævn. Under en familieferie 
i Istanbul bliver Bryan, hans ekskone (Famke Jans-
sen) og datter derfor opsporet af de hævntørstige 
kriminelle. For at redde sig selv og sin familie får den 
tidligere agent endnu engang brug for de særlige 
evner, han tilegnede sig under sin tid hos CIA.

’Taken 2’ tager tråden op fra den succesfulde action-
thriller ’Taken’ fra 2008. Liam Neeson er tilbage i en 
af sine mest populære hovedroller som den pen-
sionerede CIA-agent, Bryan Mills, hvis ekskone igen 
spilles af Famke Janssen (Bond-babe i ’GoldenEye’ 
og Jean Grey i X-Men-filmene). Datteren, i skikkel-
se af Maggie Grace (The Fog), var i den første film 
magtesløs over for sine kidnappere, men i efterføl-
geren kan hun opleves som langt mere selvstændig. 
Instruktørstolen er overtaget af Olivier Megaton, 
der tidligere stod bag actionfilm som ’Transporter 3’ 
(2008) og ’Colombiana’ (2011).

se traileren 
på din mobil. 
læs mere på 

side 12
kino tV-interview med liam neeson,
mere på side 10
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dræb dit freMtidiGe JeG

LOOpER

O R i G i n a l T i T e l looper  
  
i n S T Ru K T Ø R rian Johnson  
 
S K u e S pi l l e R e    
Joseph Gordon-levitt, bruce willis,   
emily blunt, piper perabo, Jeff daniels, 
paul dano, Garret dillahunt, tracie thoms 
   
l a n d 
usa, Kina, 2012   
  
S pi l l e T i d 118 minutter  
 
C e n S u R afventer   
  
p R e M i e R e

04/10

AcTION / 
ScIENcE FIcTION

©
u

ip

T idsrejser er endnu ikke blevet opfundet, men 
det bliver de om 30 år. Dette udnytter ma-

fiaen, der bruger teknologien til at sende uønskede 
personer tilbage i tiden for at blive myrdet af så-
kaldte ”loopers”. Joe (Joseph Gordon-Levitt) er en 
looper, der har succes med sit arbejde og ikke tøver, 
når han skal likvidere en person fra fremtiden. Men 
en dag sker der alligevel noget overraskende. Joe 
genkender sit fremtidige jeg (Bruce Willis), som han 
ikke formår at myrde, og som lykkes med at flygte. 
Nu må Joe i bogstaveligste forstand finde sig selv.

Science fiction-filmen ’Looper’ er instrueret og 
skrevet af Rian Johnson, som også stod bag inde-
pendent-thrilleren ’Brick’ i 2005. Denne film havde 
også Gordon-Levitt i hovedrollen, og siden har man 
kunnet se ham i forskellige film som ’50/50’ (2011) 
og ’The Dark Knight Rises’ (2012). Den allesteds-
nærværende Bruce Willis (Die Hard) er fremtidens 
Joe, ligesom Emily Blunt (The Young Victoria) har en 
rolle i filmen.

se traileren 
og bestil billetter 

på din mobil. 
læs mere på side 12

80,3% 
109

stemmer
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ark (Casper Crump) og Laura (Mille Lehfeldt) 
er kærester. Han synger i det fallerede boy-

band, The Heartbreak Hotels, sammen med sin ven 
og kollega Troels (Jonatan Spang), og hun er ved 
at være træt af rollen som forholdets andenviolin. 
Men en dag får Laura målt sit talent hos dyrehand-
leren og fritidsopfinderen Aslan (Nicholas Bro), og 
resultatet taler for sig selv - hun har spandevis af ta-
lent. Laura får med ét selvtillid, og med selvtilliden 
følger succes på jobbet med en ny opfindelse samt 
en begejstret chef (Frank Hvam) til følge. Marks 
karriere fortsætter derimod mod afgrunden, og da 
den mindre begavede musiker opdager, at talent 
ikke blot kan måles, men måske også stjæles, får 
Mark en idé, der kan sende The Heartbreak Hotels 
tilbage mod stjernerne. Naturligvis i kærlighedens 
navn!

Jonatan Spang fik sin spillefilmsdebut i 2006 med en 
rolle i ’Fidibus’, men debuterer nu som instruktør og 
manuskriptforfatter. Stand-up-komikeren har selv 
en birolle i filmen, imens hovedrollerne, som det 
talentmæssigt ulige kærestepar, spilles af Casper 
Crump og Mille Lehfeldt. Filmens sange med det 
Nik & Jay-lignende boyband, The Heartbreak Hotels, 
er skrevet af Søren og Nicolaj Rasted - duoen bag 
Hej Matematik.
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TALENTTYvEN
stJerne for en aften

KOMEDIE

O R i G i n a l T i T e l talenttyven  
  
i n S T Ru K T Ø R Jonatan spang  
 
S K u e S pi l l e R e  
Casper Crump, Mille lehfeldt, frank hvam, 
Jonatan spang, nicolas bro, Mille dinesen, 
birthe neumann, simon Jul, hella Joof 
   
l a n d danmark, 2012   
 
S pi l l e T i d 90 minutter  
  
C e n S u R 7 år   
   
p R e M i e R e

11/10 

se traileren 
og bestil billetter 

på din mobil. 
læs mere på side 12
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GanGstere. brØdre. helte.

LAwLESS

O R i G i n a l T i T e l lawless  
  
i n S T Ru K T Ø R John hillcoat  
 
S K u e S pi l l e R e    
tom hardy, shia labeouf, Guy pearce,  
Mia wasikowska, Jessica Chastain,   
dane dehaan, Gary oldman,   
noah taylor, Jason Clarke  
  
l a n d usa, 2012   
  
S pi l l e T i d 115 minutter  
 
C e n S u R afventer   
  
p R e M i e R e

11/10

DRAMA / AcTION
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J ack, Forrest og Howard Bondurant er brødre. 
De lever i et afsidesliggende hus i det landlige 

Virginia i forbundstidens USA. Det er trange tider, 
og brødrene tjener til dagen og vejen ved at sælge 
deres hjemmebrændte spiritus. Da politibetjenten 
Charlie Rakes ankommer fra Chicago, er det med 
den ene opgave at komme det illegale salg af sprut 
til livs. Rakes skyr ingen midler for at bringe Bondu-
rant-brødrene bag tremmer - og hvis det koster et 
liv eller to i forsøget, er det til at leve med. Men Jack, 
Forrest og Howard lader sig ikke tryne så let.

’The Wettest County in the World’ er titlen på bogen 
af Matt Bondurant, der beretter om hans bedstefar 
og brødre. ’Lawless’ tager udgangspunkt i denne hi-
storiske kontekst, og rollerne som Bondurant-brød-
rene udfyldes af Tom Hardy, Shia LaBeouf og Jason 
Clarke, mens Guy Pearce spiller den kompromisløse 
Rakes. Mia Wasikowska og Jessica Chastain har de 
kvindelige hovedroller. John Hillcoat instruerer ef-
ter et manuskript af Nick Cave, og de gentager der-
med samarbejdet fra ’The Proposition’ (2005).

se traileren 
og bestil billetter 

på din mobil. 
læs mere på side 12
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MED I BIOGRAFEN?

Hver onsdag sender vi en facebook kino.dk-fan afsted i biografen med ledsager 

(2 x biografbilletter og 2 x gufbilletter). Vi trækker lod blandt alle rigtige besvarelser.
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konkurrenceBetingelser

konkurrencen slutter hver onsdag klokken 12.00, hvorefter vinderne findes ved simpel lodtrækning blandt alle rigtige svar på ugens spørgsmål. 
Vinderne får direkte besked pr. mail og facebook. Biografbilletterne kan benyttes i alle biografer på kino.dk´s netværk i danmark. når du deltager 
i konkurrencen accepterer du samtidig at modtage information og tilbud fra kino.dk om især film og underholdning via e-post (e-mail, sms, mms og 
lign.). konkurrencen er ikke købsbetinget og præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Vind en 

Biograftur 

for 2 Pers.

deltag på: 

www.facebook.com/kino.dk

?

DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB



KINO.DK // OKTOBER 2012 AKTUEllE FIlM

26

aber oG robotter

MARcO MAcAcO

O R i G i n a l T i T e l Marco Macaco  
  
i n S T Ru K T Ø R Jan rahbek  
 
S T e M M e R     
peter frödin, Mille lehfeldt, rune 
tolsgaard, toke lars bjarke, Jess ingerslev 
   
l a n d danmark, 2012   
  
S pi l l e T i d 85 minutter  
 
C e n S u R 7 år   
  
p R e M i e R e

11/10

ANIMATION / FAMILIEFILM
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Marco Macaco er strandbetjent på en tropisk ø 
og egentlig godt tilfreds med det hele, selvom 

hans opgaver er meget stilfærdige, og selvom hans 
hemmelige forelskelse i Lulu forbliver hemmelig. I 
drømmenes verden er Marco til gengæld en cool 
detektiv, der opklarer farlige forbrydelser. Men da 
den charmende Carlo ankommer til øen og bygger 
et stort, abeformet kasino midt på Marcos strand, 
bliver drømmene til virkelighed. Marco opdager 
nemlig, at Carlo ønsker at overtage hele øen, ind-
sætte sig selv som præsident og endda tvinge Lulu 
til at gifte sig med ham. Pludselig bliver Marcos pro-
blemer kæmpestore, og det hjælper ikke, at Carlos 
kasino i virkeligheden er en gigantisk robot!

Dansk tegnefilm har de sidste år været domineret 
af filmatiseringer af Ole Lund Kirkegaards populære 
børnebøger og en enkelt film om Olsen Banden. 
’Marco Macaco’ er derimod et helt nyt univers be-
folket af hidtil ukendte figurer, og de har bl.a. stem-
mer af Peter Frödin, Mille Lehfeldt, Rune Tolsgaard 
og Jess Ingerslev. Instruktøren Jan Rahbek har skre-
vet filmens manuskript sammen med Thomas Borch 
Nielsen, der i 2008 instruerede ’Disco Ormene’.

se traileren 
og bestil billetter 

på din mobil. 
læs mere på side 12
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Tilmeld dig på SPOTdeal.dk
og få op til 60% rabat
Hver uge spotter vi de bedste deals og sender dem til dig på mail. På alt fra rejser til sydens sol og sommer, weekendophold, 

storbyferier fra en af verdens metropoler og personlig pleje til hverdagens små og store spiseoplevelser.

www.spotdeal.dk

SPOTdeal tilbyder helt ekstraordinært Kino-læsere 
10% rabat, når de benytter rabatkoden
spotkino på spotdeal.dk. Rabatkoden
kan benyttes til og med 31. oktober
2012.

Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 10% fratrækkes dit køb. Rabatkoden kan benyttes til 
og med 31. oktober 2012 og gælder både nye og nuværende medlemmer.
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Værdi 10.000 kr. 
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á 2.500 kr.

Værdi 10.000 kr. 
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de sMuKKe vilde

SAvAGES
©

 u
ip

ThRILLER

O R i G i n a l T i T e l savages  
  
i n S T Ru K T Ø R oliver stone  
 
S K u e S pi l l e R e  
aaron Johnson, taylor Kitsch, blake lively, 
benicio del toro, salma hayek,   
John travolta, emile hirsch  
  
l a n d usa 2012   
 
S pi l l e T i d 131 minutter  
  
C e n S u R 15 år   
   
p R e M i e R e

11/10 

hon (Taylor Kitsch) og Ben (Aaron Johnson) 
- den ene en tidligere elitesoldat, den anden 

en moderne hippie - er bedste venner og lever et 
sorgløst luksusliv sammen med deres de facto fæl-
les kæreste, Ophelia, (Blake Lively) i det sydlige 
Californien. Hemmeligheden bag succesen er ma-
rihuana. Masser af marihuana og endda af den fi-
neste opdrivelige kvalitet på den vestlige halvkugle, 
der dyrkes af Chon og Ben med den største nidkær-
hed og sælges til markedets højeste priser. Kvali-
tet betaler sig, men da et mexicansk kartel, styret 
af narkodronningen Elena (Salma Hayek), vil have 
deres bid af kagen, starter en brutal magtkamp, der 
omdanner Chon, Ben og Ophelias uendelige ferie 
til et helvede, hvor velproduceret narko vejer langt 
tungere end menneskeliv.

’Savages’ er baseret på Don Winslows krimi af sam-
me navn og instrueret af Oliver Stone, der vender 
tilbage til thriller-genren for første gang siden ’U 
Turn’ fra 1997. De tre hovedroller spilles af unge Hol-
lywood-stjerner i selskab med særdeles etablerede 
navne som Benicio Del Toro (Traffic), Salma Hayek 
(Desperado) og John Travolta (Pulp Fiction) - sidst-
nævnte i rollen som korrupt narkoagent.

c

uma thurman havde en 
rolle som ophelias mor, men 
scenerne kom ikke med i den 

endelige version af filmen



med en gratis brugerprofil på kino.dk kan du rate film fra en til 
seks stjerner. Vælg mellem flere tusinde filmtitler og saml din
filmhistorik ét sted som inspiration til dine venner, dig selv eller 
alle andre brugere af danmarks største filmfællesskab.
 

elendig okay mesterværkgoddårlig

DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB

DIN MENING TÆLLER!

fremragende
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lokkeblomst og hendes venner er feer, der hø-
rer sommeren til, og derfor er Vinterskoven et 

forbudt og mystisk sted. Sommerfeer og vinterfeer 
har normalt ikke lov til at besøge hinandens riger 
- og hvis de gør, risikerer de at miste deres vinger. 
Men nysgerrig som hun er, begiver Klokkeblomst 
sig ind i Vinterskoven, hvor hun møder feen Peri-
winkle, som hun har et helt særligt bånd til. Med 
hjælp fra den excentriske, men kloge fe Dewey, 
forsøger Klokkeblomst og Periwinkle at komme til 
bunds i sagen om deres særlige venskab.

Eventyret er en ny tegnefilm i spin-off-serien om 
Klokkeblomst, som vi kender fra Disney-klassikeren 
’Peter Pan’ (1953). Filmen er den fjerde i rækken, 
som begyndte i 2008 med ’Klokkeblomst’. Det er 
dog den første i serien, der får regulær dansk bio-
grafpremiere. ’Klokkeblomst og vingernes hemme-
lighed’ vises med dansk tale.

K

roligheder i hjemlandet, Algeriet, får den mid-
aldrende Bachir Lazhar (Mohammed Fellag) 

til at søge og opnå politisk asyl i Canada, nærmere 
bestemt det fransktalende Quebec. Da et vikariat 
dukker op på en lokal folkeskole, ser han sit snit til 
at bruge sine mange års erfaring som skolelærer. Ba-
chir kan dog se frem til en ekstra udfordring, idet 
stillingen kun blev ledig, fordi den tidligere lærer 
hængte sig i klasseværelset. Begivenheden har na-
turligvis præget hele skolen, så det er noget af en 
opgave, Bachir er kommet på. Og da hans hjemland 
igen er sikkert at rejse tilbage til, må han træffe 
nogle svære valg.

’Monsieur Lazhar’ blev nomineret til en Oscar for 
bedste udenlandske film - dog uden at vinde. Den 
modtog derimod Publikumsprisen på CPH PIX tidli-
gere i år, foruden 21 andre priser rundt om i verden. 
Instruktøren Philippe Falardeau viste allerede sit ta-
lent på de danske breddegrader med dramaet ’Det 
er ikke mig… jeg sværger!’ fra 2008.

u

osCarnoMineret 
CanadisK draMa

peter pans veninde 
er tilbaGe

O R i G i n a l T i T e l secret of the wings 
   
i n S T Ru K T Ø R ryan rowe, tom rogers 
  
S T e M M e R     
Özlem saglanmak, Maria rich, Cecilie  
stenspil, Maria lucia heiberg rosenberg, 
Julie Ølgaard, louise Mieritz, Gordon  
Kennedy, timm vladimir, solbjørg højfeldt 
   
l a n d danmark, 2012   

 
 
S pi l l e T i d  
92 minutter 
 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

11/10

O R i G i n a l T i T e l Monsieur lazha  
  
i n S T Ru K T Ø R philippe falardeau  
  
S K u e S pi l l e R e    
Mohamed fellag, sophie nélisse,   
Émilien néron   
 
l a n d Canada, 2011   
  
S pi l l e T i d  94 minutter 

 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

11/10

ANIMATION / FAMILIEFILM

DRAMA

MONSIEuR 
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ret er 50 f.Kr. Cæsar (Fabrice Luchini) har 
erobret Gallien, Egypten og Spanien, og nu 

sætter den romerske kejser og hans legioner kurs 
mod Britannien. Bevæbnet med en tønde trylledrik 
rejser den lille, kløgtige kriger Asterix (Edouard 
Baer) og hans tro følgesvend, den bomstærke Obe-
lix (Gérard Depardieu), over Den Engelske Kanal for 
at hjælpe Asterix’ engelske fætter, FixFax, med at 
holde stand mod romerne. Inden længe ser Cæsar 
sig nødsaget til at hyre en flok frygtløse vikinger 
som lejesoldater for at hamle op med briterne og 
de gæve gallere.

’Asterix & Obelix og briterne’ er den fjerde live-
action-film om de to galliske krigere. Denne gang er 
plottet baseret på en blanding af René Goscinny og 
Albert Uderzos to tegneseriealbummer ’Asterix og 
briterne’ og ’Asterix og vikingerne’. Gérard Depar-
dieu er tilbage som Obelix, mens Edouard Baer, der 
havde en mindre rolle i ’Asterix og Obelix: Mission 
Kleopatra’ (2002), har overtaget rollen som Asterix. 
Foruden de nu fire spillefilm og i alt 34 tegneserie-
hæfter omfatter Asterix-universet også otte tegne-
film i spillefilmslængde (1967-2006), som bl.a. Ove 
Sprogøe, Dirch Passer, Jesper Asholt og Dejan Cukic 
i tidens løb har lagt stemmer til.

©
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å

ASTERIx & 
OBELIx OG 
BRITERNE
MØd de Gæve Gallere

ADvENTuRE / FAMILIEFILM

O R i G i n a l T i T e l   
astérix et obélix:    
au service de sa Majesté   
  
i n S T Ru K T Ø R laurent tirard  
 
S K u e S pi l l e R e  
Gérard depardieu, edouard baer,  
Catherine deneuve, fabrice luchini  
  
l a n d frankrig, spanien, italien, 
ungarn, 2012   
 
S pi l l e T i d 112 minutter  
  
C e n S u R afventer   
   
p R e M i e R e

17/10 

77,02% 
55

stemmer

3D
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2009 blev et ungt par ved navn Katie og Mi-
cah terroriseret af en dæmonisk ånd. Det var 

udgangspunktet for den første Paranormal Activity-
film. Efterfølgeren, der havde premiere i 2010, var 
en prequel, der fulgte Katies søster Kristi, som også 
kommer i berøring med en dæmon. Det følgende år 
udkom ’Paranormal Activity 3’, der spolede tiden til-
bage til 1988, hvor Katie og Kristi er børn. Her bliver 
pigerne for første gang hjemsøgt af dæmonen. I den 
nye film, hvis plot holdes hemmeligt helt til det sid-
ste, følger handlingen igen Katie som voksen, hvor 
hun er besat af den onde ånd fra de første film. Vi 
er fem år efter ’Paranormal Activity 2’, hvor Katies 
nye naboer også kommer i paranormal nærkontakt.

Man kan næppe fortænke producenterne i at ville 
fortsætte den lukrative serie. De første tre film har 
tilsammen blot kostet otte millioner dollars at pro-
ducere, men indspillet hele 576 millioner dollars! 
Selvom det ikke er den første af sin slags, anses gy-
serserien for at være en af de mest prominente in-
spirationskilder til de found footage-film, der bliver 
produceret i disse år. Instruktøren og skaberen af 
den første film, Oren Peli, vender tilbage som pro-
ducer på ’Paranormal Activity 4’.

I

en unge franskmand Frédéric Bourdin havde 
allerede en lang række identitetstyverier bag 

sig, da han overbeviser de sociale myndigheder 
om, at han i virkeligheden er en 16-årig amerikansk 
dreng ved navn Nicholas Barclay. Tre år tidligere blev 
Barclay kidnappet, og Bourdins rollespil er så over-
bevisende, at hverken politiet, FBI eller drengens 
forældre aner uråd. Men privatdetektiven Charlie 
Parker fornemmer, at der er en hemmelighed, som 
ikke tåler dagens lys, og han sætter sig for at finde 
ud af, hvad der i virkeligheden skete med den for-
svundne dreng.

Dokumentaren ’The Imposter’ viser interviews med 
de implicerede i den opsigtsvækkende politisag, der 
fandt sted i 1997. Sideløbende vises flere af begiven-
hederne som rekonstruktioner med skuespillere. 
Bart Layton debuterer som spillefilmsinstruktør med 
’The Imposter’, der blev fremhævet ved Sundance 
Film Festival i Utah, og som modtog en pris på film-
festivalen i Miami. 

D

bedraGeren over 
deM alle

dæMonisK besættelse

O R i G i n a l T i T e l paranormal activity 4 
   
i n S T Ru K T Ø R henry Joost, ariel schulman 
  
S K u e S pi l l e R e    
Katie featherston, brady allen,   
Matt shively, Kathryn newton,   
 
l a n d usa, 2012   
  
S pi l l e T i d 95 minutter 

 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

18/10

O R i G i n a l T i T e l the imposter  
  
i n S T Ru K T Ø R bart layton  
  
M e d B v i R K e n d e    
adam o’brian, anna ruben, frédéric bourdin 
   
l a n d uK, 2012   
  
S pi l l e T i d  99 minutter 

 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

18/10
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stemmer



Scan koden og se 

Bodil gi’ den max gas!

entertainment

BRYAN MILLS ER TILBAGE 4. OKTOBER

I biografen fra den 4. oktober

8113_18a0_FT4_TS_Add_198x297_NY.indd   1 13/09/12   13.42



KINO.DK // OKTOBER 2012 AKTUEllE FIlM

34

en 60-årige Per (Lars Mikkelsen) er vicevært i 
et moderne boligbyggeri. På grund af sit dår-

lige humør og generelle sortsyn har Per kun to ven-
ner, som han tilmed hundser rundt med. Han har 
skubbet sin kone fra sig, og hans søn er i fængsel. 
En dag finder han en nøgen pige (Julie Zangenberg) 
i en tom lejlighed, som var hun dumpet ned fra him-
len. Han tager hende med hjem, og det viser sig nu, 
at både Pers ryg og vennens dårlige knæ er blevet 
helbredt. Nu rejser spørgsmålet sig, om det er pi-
gen, der har helbredende kræfter. Vennerne har 
venner, der også skal helbredes, og da Per får nok 
og nægter dem adgang til pigen, kommer han på 
kant med alt og alle.

De to mandlige hovedroller spilles af Lars Mikkel-
sen (En kærlighedshistorie) og Nicolaj Kopernikus 
(Bænken). Julie Zangenberg tager springet fra bar-
nestjerne i familiefilmen ’Klatretøsen’ (2002) til rol-
len som den unge pige, Per finder i en lejlighed. Det 
er Katrine Wiedemanns anden film som instruktør 
efter ’Fruen på Hamre’ i 2000, der også havde Nico-
laj Kopernikus på rollelisten.

D

nne (Juliette Binoche) har et eftertragtet job 
som journalist for modemagasinet Elle, men er 

udfordret af hverdagens trivialiteter, sit lidenskabs-
løse ægteskab og sønnen, der er ved at løsrive sig 
fra familien. I sit professionelle liv skriver hun på en 
artikel om prostitution blandt parisiske studerende, 
og da hun møder de to piger, Alicja og Charlotte, og 
konfronteres med deres dobbeltliv som escort-piger 
for at finansiere deres universitetsuddannelse, sæt-
tes alle hendes fundamentale holdninger og værdier 
alvorligt på prøve. 

’Elles’ har bl.a. skabt debat med sine eksplicitte sex-
scener, og filmen er produceret af danske Marianne 
Slot over et manuskript af Tine Byrcke - Informati-
ons skribent i Paris. Hovedrollen, som journalist på 
udebane, spilles af Juliette Binoche, der er kendt 
fra en lang række europæiske film med Kieslowskis 
farvetrilogi, ’The Unbearable Lightness of Being’ og 
’Caché’ som de mest toneangivende.

A

den ulyKKeliGe 
luder?

O R i G i n a l T i T e l viceværten  
 
i n S T Ru K T Ø R Katrine wiedemann   
  
S K u e S pi l l e R e    
lars Mikkelsen, nicolaj Kopernikus,   
tommy Kenter, peter plaugborg,   
ditte Gråbøl, Julie Zangenberg  
   
l a n d danmark, 2012  
 

S pi l l e T i d   
88 minutter 
 
C e n S u R 15 år 
 
p R e M i e R e

25/10

O R i G i n a l T i T e l elles   
 
i n S T Ru K T Ø R Malgorzata szumowska 
   
S K u e S pi l l e R e    
Juliette binoche, anaïs demoustier,  
Joanna Kulig   
   
l a n d frankrig, polen, tyskland, 2011 

 
S pi l l e T i d  
99 minutter 
 
C e n S u R  
afventer 
 
p R e M i e R e

25/10
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ames Bond (Daniel Craig) er forsvundet og 
frygtes død efter en mislykket mission i Istan-

bul. Samtlige MI6-agenters identiteter bliver lækket 
på internettet, og M (Judi Dench) bliver genstand 
for en kritisk vurdering fra regeringen af hendes 
håndtering som leder for operationen. Da selve MI6 
bliver angrebet, og Bond pludselig dukker op, får M 
det manglende grundlag til at eftersøge Raoul Silva 
(Javier Bardem), en farlig fjende, som har en person-
lig forbindelse til både hende og Bond. Agent 007 
følger sporet fra London til Det Sydkinesiske Hav, 
og alt imens flere og flere hemmeligheder fra M’s 
fortid bliver afsløret, sættes Bonds loyalitet over for 
MI6-chefen på en alvorlig prøve.

’Skyfall’ er den 23. film i den officielle række af 
James Bond-produktioner. Actionfilmen er instru-
eret af Sam Mendes, som ellers er kendt for de min-
dre eksplosive ’American Beauty’ (1999) og ’Road to 
Perdition’ (2002). Med det i mente, kan det tyde på, 
at persontegningerne bliver en vigtig del af Men-
des’ 007-univers. ’Skyfall’ tager ikke udgangspunkt 
i de to tidligere film med Daniel Craig i hovedrollen 
(’Casino Royale’ og ’Quantum of Solace’), men star-
ter på en frisk historie, bl.a. med en ny skurk i Javier 
Bardems lyshårede Silva.

©
 sf filM

J

SKYFALL
bond, JaMes bond

AcTION

O R i G i n a l T i T e l skyfall  
  
i n S T Ru K T Ø R sam Mendes  
 
S K u e S pi l l e R e  
daniel Craig, ralph fiennes, Judi dench, 
naomie harris, Javier bardem, bérénice 
Marlohe, albert finney, ben whishaw, 
helen McCrory, ola rapace, rory Kinnear 
 
l a n d uK, usa, 2012   
 
S pi l l e T i d 145 minutter  
  
C e n S u R afventer   
   
p R e M i e R e

26/10 
med James Bond på optagelse, side 36
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I denne måned er James Bond atter 

aktuel på det store lærred i den 23. 

officielle film om den charmerende, 

britiske agent ’Skyfall’. Vi var med til 

optagelsen af åbningsscenen i Tyr-

kiet, og senere deltog vi i presse-

konferencen med holdet bag filmen. 

JAMES BONDkino.dk // oktoBer 2012
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- Fra ISTanBul TIl CanCÚn

 BOND
50 år 

- ÅrTIerneS Bond 

AF TORA EFF

1960'erNes BOND
Sean ConnerY
BaBe: Honey Ryder fra ’Dr. No’ (1962)

Ærkeskurk: Blofeld fra ’From Russia With Love’ (1963), 

‘Thunderball’ (1965), ‘You Only Live Twice’ (1967), ’On Her Maje-

sty’s Secret Service’ (1969), ‘Diamonds Are Forever’ (1971) og ‘For 

Your Eyes Only’ (1981)

Bil: Aston Martin DB5 fra ’Goldfinger’ (1964) og ’Thunderball’ (1965)

GaDGet: Jet-pack fra ’Thunderball’ (1965)

vi har udvalgt de bedste 
elementer fra hver bond-
periode – fra babes og biler 
til gadgets og skurke.
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NOBODY DOES IT BETTER

Ingen anden filmserie end James Bond har 
formået at gøre sine åbningsscener til en selv-
stændig begivenhed, og selvfølgelig forsøger 
man hver gang at overgå seriens tidligere 
bedrifter, eller gøre det anderledes end før. 
’Casino Royale’ startede i sort/hvid, ’Golden-
Eye’ bød på verdens højeste elastikspring, og 
George Lazenby talte direkte til kameraet i sin 
første scene som James Bond. Begejstringen 
og forventningerne til optagelsen af den første 
scene i ’Skyfall’ er derfor på sit højeste, da vi 
i de første dage af april befinder os i den lille 
by Adana i Tyrkiet, hvor der på denne solrige 
forårsdag skal optages scener til introsekvensen 
i den 23. James Bond-film.

Den nye Bond-babe, Naomie Harris (Pirates of 
the Caribbean), jagter, sammen med Bond, en af 
skurkene, som spilles af den svenske Ola Rapace 
(Wallander). Naomie spiller MI6-agenten Eve, 
der er udstationeret i Istanbul. Scenen skal be-
stå af en biljagt, hvori Eve i sin Range Rover og 
Bond på sin motorcykel jagter skurken Patrice, 
der drøner af sted på en off-roader. Eve skal køre 
over en bro mod trafikken og til sidst ramle ind 
i en lastbil med tønder, som vælter udover ve-
jen. Selvom det udefra ser meget naturligt ud 
for skuespilleren, indrømmer den nyklækkede 
Bond-babe, at action ikke er hendes stærke side. 

”Action-delen er nok det sværeste for mig. Det 
er ikke noget, der ligger naturligt til mig. Det 
ligger langt uden for min comfort zone. Men jeg 
forsøger at gøre det til noget sjovt.” 

Adana skal forestille at være udkanten af Istan-
bul, selvom distancen mellem de to byer svarer 
til den mellem København og Paris. Alle tydelige 
gadeskilte er blevet pillet ned, så intet afslører 
illusionen. Holdet i Tyrkiet må undvære Daniel 
Craig, der i øjeblikket befinder sig på optagel-
serne i London. Så selvom han er med i dagens 
scene, bliver han udelukkende spillet af en 
stuntmand. Men Harris og Rapace er til stede 
for at udføre deres egne stunts.
Både stunt-koordinator Gary Powell og second 
unit-instruktøren Alex Witt beskriver svenske-
ren som værende meget ivrig efter at lave så 
mange af sine egne stunts som muligt. Alligevel 
er der lidt tilbageholdenhed, for stjernen skal jo 
ikke komme til skade. Derfor kører stuntmanden 
ved siden af ham, mens Ola øver sig i at gasse 
ordenligt op til et take, hvor han skal køre di-
rekte mod kameraet. 
”Stuntholdet er gode ved mig. Jeg prøver på at 
lave så mange af mine egne stunts, som de vil 
lade mig udføre selv. Jeg nyder hvert sekund af 
de vilde stunts. Jeg elsker for eksempel at køre 
rigtig stærkt,” udtaler Ola om sine stunts og til-
føjer: 
”Min karakter, Patrice, er en mand af få ord, han 
er en fransk lejemorder, og han elsker vold.”

STÆRKE BOND-BABES 
OG SKANDINAvISKE SKuRKE

Efter en formiddag med høj fart er det tid til 
frokost, mens resten af holdet gør klar til sce-
nen, hvor lastbilen skal vælte. Imens får vi en 
snak med Naomie Harris i det store frokosttelt. 
Her fortæller hun om det store chok, det var at 
få rollen som Bond-babe, og de forberedelser 
der hører med: 

”Da jeg fik at vide, at jeg fik rollen, var jeg helt 
ved siden af mig selv. Jeg fattede det ikke helt 
først, for jeg troede, at udvælgelsesprocessen 
ville være meget længere. Men da jeg så fik rol-
len, skulle jeg jo holde nyheden hemmelig i to 
måneder. Jeg fortalte det kun til min mor. Jeg 
skulle også forberede mig meget fysisk til rollen, 
og jeg dyrker normalt ikke motion. Faktisk kan 
jeg ikke særlig godt lide at dyrke motion. Så jeg 
skulle både træne mig fysisk stærk, lære at af-
fyre maskinpistoler og stuntkørsel. Der er meget 
pres på én, når man skal lave stunts. Det er ikke 
det samme som at lave scener med dialog.”

1970'erNes BOND
roGer Moore
BaBe: Mayor Anya Amasova fra ’The Spy Who Loved Me’ (1977)

Ærkeskurk: Scaramanga fra ’The Man With the Golden Gun’ 

(1974)  / Jaws fra ’The Spy Who Loved Me’ (1977) og ’Moonraker’ (1979)

Bil: Lotus fra ’The Spy Who Loved Me’ (1977) og ’For Your  Eyes Only’ 

(1981)

GaDGet: Seiko-ur fra ’The Spy Who Loved Me’ (1977),

’Moonraker’ (1979), ’For Your Eyes Only’ (1981) og ’Octopussy’ (1983)



1980'erNes BOND
TIMoTHY dalTon
BaBe: Kara Milovy fra ’The Living Daylights’ (1987)

Ærkeskurk: Sanchez fra 

’Licence to Kill’ (1989)

Bil:  Aston Martin V8 fra 

’The Living Daylights’ (1987)

GaDGet: Laser polaroid kamera 

fra ’Licence to Kill’ (1989)
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Men skuespillerinden har fundet sig godt til rette med sin nye rolle og 
sammenligner sin karakter med tidligere Bond-kvinder:

”Jeg kan godt lide, at Eve er sådan en stærk Bond-kvinde. Det giver mere 
mening, at en mand som James Bond søger modspil hos en stærk, hand-
lekraftig og intelligent kvinde. Så er det nemmere at skabe romantiske 
relationer.”

Naomie er skrupsulten efter formiddagens krævende og varme scene, så 
hun forlader bordet for at angribe buffeten. Hun erstattes af svenske Ola 
Rapace, som langt fra er den første skandinav, der spiller en Bond-skurk:

”Skandinavisk skuespil er generelt ret godt. At spille skurk er nok bare en 
måde for disse gode skandinaviske skuespillere at få deres navn ud i den 
store verden. Jeg tror ikke, det er fordi vi er specielt skurkeagtige, at vi 
havner i disse skurkeroller. At spille skurk er rigtig befriende. Man kan 
bare give slip og ikke bekymre sig om at være flink og behage andre, det er 
en dejlig afveksling. Man skal heller ikke forberede sig så intenst psykolo-
gisk og emotionelt, hvilket ellers tapper én for energi. Så at spille skurk er 
næsten som at være på ferie.” 

Selvom Ola godt kan lide skurke-rollen, var det slet ikke hans ambitioner, 
da han gik til audition og første gang mødte instruktøren. Om mødet med 
instruktøren siger han:
”Da jeg mødte Sam Mendes, var det første, han sagde til mig, at ’Tillsam-
mans’ var en af hans yndlingsfilm. Jeg havde egentlig bare håbet på en 
mindre rolle, men Sam håndplukkede mig til rollen som skurken.”
Frokostinterviewene er slut. Nu skal dagens mest intense og action-beto-
nede del filmes, så vi trækker ud mod broen igen for at se mere biljagt og 
eksplosioner.

KLAR TIL OpTAGELSE

Endelig skal vi se stuntet, eller med andre ord – selveste åbningsscenen i 
’Skyfall’. Stunt-koordinator Gary Powell afslører, at det er den længste in-
troscene, han har oplevet til en James Bond-film, og at filmen generelt er 
en af de mere action-tunge i Bond-serien. Selv er han gammel stuntmand 
og har et støttebind om knæet efter ”mange års slid”. Han var Pierce 
Brosnans stunt-double i ’GoldenEye’ og har koordineret stunts til både 
’Casino Royale’ og ’Quantum of Solace’. 

Efter to generalprøver, uden at lastbilen måtte vælte, skal den endelige 
scene filmes. Der bliver straks skruet op for intensiteten, så snart de i alt 
seks kameraer ruller. Bag rettet til Range Roveren sidder stuntmanden, 
som styrer bilen ud og ind imellem de modkørende biler, for til sidst at 
hamre ind i den stakkels lastbil, der vælter farligt tæt på det ene kamera, 
og glider derefter flere meter ud af synsvinkel.
”Den slags ting er virkelig svære at forudse. Lastbilen gled meget længere, 
end vi havde troet, så vi må flytte kameraet og tage scenen om. Men det er 
jo den slags, der sker. Vi har i alt tre identiske lastbiler, så vi kan i realiteten 
tage scenen om tre gange,” siger unit-instruktøren Alex Witt. Til spørgs-
målet, om det mon bliver nødvendigt at bruge alle deres reservelastbiler, 
svarer han: ”Nej, det er ikke sikkert. Til optagelserne på ’Casino Royale’ 
havde vi tre biler til et af Daniels stunts, og vi endte kun med at bruge de 
to.” Der skal bruges fire ekstra timer på at filme sekvensen endnu en gang, 
og de planlagte optagelser af Ola, der hopper ud fra broen og ned på et 
tog, må udskydes til næste dag. 

TO uGER SENERE - cANcuN, MExIcO

Hele holdet bag ’Skyfall’ er nu rykket til Pinewood Studios Scene A i 
Slough vest for London. Her er der knap så varmt som i Tyrkiet - sølle 
seks grader og regnvejr midt i april. Vi sidder derimod i 30 graders varme 
i Cancún, Mexico til en pressekonference på filmen, som skal foregå via 
en webchat. Der stilles om til England, og efter en kort præsentation 
peges kameraet mod producenterne Barbara Broccoli og Michael Wilson. 
De to stedsøskende overtog producerjobbet på Bond-filmene i 1995 fra 
Barbaras far Albert Broccoli, som producerede alle filmene fra ’Dr. No’ i 
1962 til og med ’Licence to Kill’ i 1989. Bond-filmene er en familietradi-
tion, og Michael udtaler:

”Vi har jo levet med James Bond hele vores liv, og at tænke sig at kunne 
fejre 50 år nu er helt ufatteligt.” 
Barbara tilføjer: ”Målet med ’Skyfall’ er at lave den bedste Bond-film no-
gensinde, og det er jeg overbevist om, at den bliver.”
Selvom denne film ikke er baseret på en bog af Ian Fleming, fortæller 
producerne, at de forsøger at holde sig tæt op ad Flemings karakter og 
univers. Fordi James Bond er sådan en ikonisk karakter, og Ian Fleming gik 
meget op i detaljer, skal der ikke meget til, før det afviger. I ’Skyfall’ drik-
ker Bond Heineken, hvilket har skabt masser af debat blandt Bond-fans 
på nettet, men han drikker også en vodka martini. Traditionerne er vig-
tige, fastslår producerparret, og Wilson afslører, at Bonds trofaste køretøj, 
Aston Martin DB5, kommer tilbage. 

- Fra ISTanBul 
 TIl CanCÚn

'
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Herefter indtager Sam Mendes og Daniel Craig stolene foran kameraet. 
Mendes iført en meget afslappet fleece, og Craig i den stiveste smoking. 
Til komplimenten om at han ser godt ud i det fine sæt tøj, er svaret tørt og 
klassisk James Bond:

         

           Sådan går jeg altid klædt 

En synligt udmattet Mendes erklærer, at de er på dag 99 af optagelserne, 
som begyndte tilbage i november. Til gengæld afslører han sin glæde over 
igen at optage en film i England og at være genforenet med Daniel Craig 
for første gang i 10 år. Sidst, de to arbejdede sammen, var på filmen ’Road 
to Peredition’ (2002). 

Daniel Craig understreger, hvad producerne fik sagt om at ville lave den 
bedste Bond-film til dato. ”Både Sam og jeg er kæmpe Bond-fans, og vi er 
begge meget ambitiøse, hvad angår den måde vi laver film på. Vi vil gerne 
gøre den større og bedre, end hvad der tidligere har været, og jeg tror, vi 
er ved at nå dertil.” 
’Skyfall’ har været længe undervejs, idet produktionen stødte ind i forsin-
kelser da MGM satte produktionen på stand-by pga. økonomiske proble-
mer. Sam Mendes giver udtryk for, at hele forsinkelsen var meget uheldig, 
men på den anden side gav det dem tid til at gennemarbejde manuskrip-
tet, på en måde de ellers ikke ville have haft tid til. 

Da spørgsmålet til Daniel Craig falder på, om han også føler sig så sej, som 
han ser ud, når han spiller den overlegne agent, svarer han, at tricket jo er 
at få det til at se legende let ud, og det gør det kun, fordi der er så mange 
mennesker på settet, der gør det nemt. Mendes lader i mellemtiden ikke 
Craig undersælge sig selv og tilføjer:

”En af grundene til, at jeg var så vild med ’Casino Royale’, og det der skete 
med Bond-franchisen i den forbindelse, var, at det for første gang føltes 
som om, at Agent 007 var en rigtig mand i ægte situationer. Daniel er på 
en måde en genopladt James Bond.” Respekten fra skuespiller til instruk-
tør er gensidig, og Craig roser da også Mendes til skyerne. ”Normalt er der 
så meget, man skal tænke på, når man laver en Bond-film. Men med Sam 
som instruktør kan jeg lidt glemme alt det udenom og bare koncentrere 
mig om arbejdet. Det har været den rene fornøjelse.”

Sam Mendes rødmer en smule og takker for de søde ord, hvorefter han 
gengiver en tilsvarende ros, og så er turen kommet til de to Bond-babes.
Naomie Harris og Bérénice Marloe har taget plads foran kameraet. De er 
begge iklædt elegante aftenkjoler, dog tildækket en smule af overdrevne 
dunjakker, for at tage kampen op med forårstemperaturen i England. 
Naomie gentager elementer fra snakken i Tyrkiet, og Bérénice nikker gen-
kendende til den overvældende følelse af at være med på rollelisten til 
en Bond-film. På trods af, at franskmanden famler lidt efter ordende på 
engelsk, får hun gentagne gange udtrykt en inderlighed, lidenskab og ikke 
mindst beundring for hele filmen og dens univers. 

Pressekonferencen slutter med Naomie, der ikke tør afsløre, om hun har 
kysset på Daniel Craig i løbet af optagelserne. Men i det mindste fortæller 
hun, at hun i en scene er halvnøgen foran den britiske agent og dermed 
går i fodsporerne på den lange række af Bond-babes.

Efter to omgange i selskab med holdet bag ’Skyfall’ fejler ambitionerne 
ikke spor. Man vil gerne lave den bedste James Bond-film nogensinde - 
bl.a. med en åbningsscene, der forhåbentlig engang kaldes legendarisk 
- og selvom det naturligvis er langt nemmere sagt end gjort, kan der ikke 
sættes spørgsmålstegn ved intentionen. Alt andet manglede da også bare 
i jubilæumsåret for verdens største agent.

GOLDFINGER

(1964) - den 
legendariske. 
sean Connery med 
en and på hovedet, 
smoking under 
våddragten og en 
halvnøgen kvinde 
som skjold.

GOLDENEYE (1995) - den nyklassiske. 
pierce brosnan springer verden højeste bungee-
jump og indtager rollen som bond med stil.

FOR YOuR EYES ONLY (1981) - den sjove. 
roger Moore gør det af med den kørestolsbunde 
ærkeskurk blofeld ved at smide ham ned i en 
skorsten.

cASINO ROYALE (2006) - den moderne. 
den sort/hvide klaustrofobiske åbningsscene gav 
daniel Craigs bond et moderne twist.

ON hER MAJESTY'S SEcRET SERvIcE 

(1969) - den unikke.
George lazenby bryder den fjerde mur og ser 
direkte ind i kameraet, mens han siger 
”this never happened to the other fella”.

5 uForGleMMelIGe Bond-ÅBnInGSSCener: 

”

”

1990'erNes BOND
PIerCe BroSnan
BaBe: Jinx fra ’Die Another Day’ (2002)

Ærkeskurk:  Alec Trevelyan fra ’GoldenEye’ (1995)

Bil: BMW fra ’GoldenEye’ (1995), ’Tomorrow Never Dies’ (1997) og 

’The World is Not Enough’ (1999)

GaDGet: Røntgen-briller fra ’The World is Not Enough’ (1999)



00’erNes BOND
danIel CraIG
BaBe: Vesper Lynd fra ’Casino Royale’ (2006)

Ærkeskurk: Le Chiffre fra ’Casino Royale’ 

(2006)

Bil: Aston Martin DBS fra 

’Casino Royale’ (2006)

GaDGet: Implanteret GPS-

mikrochip fra ’Casino Royale’ (2006)
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aGeNt 007 Plakater

taastrup teater · kjeld abells plads · 2630 taastrup · tlf 43 35 27 70

En multikulturel kærlighedshistorie i stumfi lmstempo

Skrupskør komedie med lige dele humor, slapstick og 
romance. Genoplev de gamle fl imrende og hakkende 
stumfi lm fra 20’ernes USA i helt ny form.

★★★★★ ”en perle af en forestilling, der går rent ind”
Pernille Rohde, Lokalavisen Taastrup

Billetpris ved gruppe på 6 under 25 år: 35 kr.

 BOND
50 år

DE uOFFIcIELLE*

* Ikke en del af EON’s officielle 
 serie af Bond-film
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Onkel
Anders
Onkel til en søskendeflok på 
fire. Gæt selv hvilken!

AsTerIX
Klog galler og ven 
med Obelix

OBelIX
Stor tyk galler, 
der faldt i gryden 
med trylledrik 
som barn 

PerIwInkle
Vinterfe og veninde 
med Klokkeblomst

Ole
Tvillingebror til Mie og i 
en søskendeflok på fire

MOd efter-
Arets stOre 
filMfAMilie! 
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Familie

lUlU
Abe, god til at 
danse og 
Marcos 
drømmepige



FAMIlIe-
BArOMeTer

OBelIX
Stor tyk galler, 
der faldt i gryden 
med trylledrik 
som barn 

lIlle Per
Den yngste i søskendeflokken 
på fire, har en legetøjselefant 
ved navn Bodil

MArcO MAcAcO
Abe, strandbetjent og vild med Lulu

Jeg kan 

ses af 

alle!

kun for de 

stØrre

FIXFAX
Asterix’ britiske fætter

FAr
Far til Lille Per, 
Mie, Ole og Søs

cArlO
Charmerende, men 
mistænkelig abe, der 
elsker penge og 
ejer et kasino
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ASTERIx & OBELIx 
OG BRITERNE
Britannien er i fare for at bliver invaderet af Cæsar. 
Derfor drager den gæve galler Asterix, sammen 
med sin store, stærke ven Obelix og en tønde tryl-
ledrik, over Den Engelske Kanal, for at hjælpe sin 
britiske fætter Anticlimax og Britannien med at 
bekæmpe Romerne.

MARcO MAcAcO
Marco er i virkeligheden strandbetjent, men drøm-
mer, at han er mesterdetektiv, og så er han helt vild 
med Lulu. Da den mystiske Carlo kommer til øen, 
åbner et kæmpe kasino og charmerer alle, mistæn-
ker Marco, at der er noget i gære. 

FAR TIL FIRE TIL SØS
Midt i de travle forberedelser til Søs og Peters bryl-
lup ringer Peters plejefar Skipper. Han har brug for 
hjælp til at vinde en kapsejlads for gamle træskibe, 
så han kan få penge til at reparere sit skib. Far og 
de fire børn må nu trække i matrostøjet for at 
vinde sejladsen og redde skibet.

KLOKKEBLOMST OG 
vINGERNES hEMMELIGhED
Feen Klokkeblomst hører sommeren til og må 
derfor ikke gå ind i Vinterskoven, hvor vinterfe-
erne bor. Alligevel flyver Klokkeblomst ind i den 
forbudte skov, hvor hun møder vinterfeen 
Periwinkle. De to former et helt specielt 
venskab, men hvordan kan to så for-
skellige feer være bedste venner?

sOs
Ældste i sin søskendeflok 
på fire og snart gift med 
Peter

/

klOkke-
BlOMsT
Peter Pans veninde 
og sommerfe fra 
Ønskeøen
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01/11
YOuR SISTER'S SISTER
To søstre og den enes gode ven i et sommerhus. 
Vin kommer på bordet. Sandheder kommer 
frem.

ThE BIG wEDDING
Separerede Diane Keaton og Robert De Niro til 
bryllup

SINISTER
Ethan Hawke på sporet af drabelige mord

NIKO 2 
- DE FLYvENDE BRØDRE
Animeret efterfølger til ’Niko og de flyvende 
rensdyr’

07/11
ThE AcT OF KILLING
Dokumentarfilm om dødspatruljeledere 
hyldet som helte

08/11
hOTEL TRANSYLvANIA
Dracula er blevet hotelejer for monstre

OpERATION ARGO
Ben Affleck instruerer og spiller hovedrollen 
i gidseldrama baseret på virkelige hændelser

15/11
hOpE SpRINGS
Meryl Streep og Tommy Lee Jones modtager 
parterapi fra Steve Carell

ThE ODD LIFE OF 
TIMOThY GREEN
Jennifer Garner får en grøn søn 

cÆSAR SKAL DØ
Vinderen af Guldbjørnen af instruktørerne bag 
’San Lorenzo-natten’

ROOM 237
Dokumentar om Stanley Kubricks ’The Shining’

ThE TwILIGhT SAGA: 
BREAKING DAwN - DEL 2
Filmseriens femte og sidste kapitel

22/11
DE uRØRLIGE
Stor fransk feel-good filmsucces om et uventet 
venskab

DE EvENTYRLIGE 
vOGTERE
Superheltegruppe med bl.a.
Julemanden og Påskeharen

29/11
TROuBLE wITh ThE cuRvE
Clint Eastwood som aldrende baseball-talent-
spejder og Amy Adams som hans datter

END OF wATch
På hårdkogt gadepatrulje med Jake Gyllenhaal

ThANKS FOR ShARING
Gwyneth Paltrow. Mark Ruffalo. 
Sex-afhængighed.

BARBARA
Vinder af Sølvbjørnen i Berlin

NÆSTE
MåNED

de urØrliGe © sCanbox

niKo 2 - de flyvende brØdre © nordisK filM

thanKs for sharinG © sCanbox trouble with the Curve © twentieth Century fox de eventyrliGe voGtere © uip

operation arGo © sf filM

hope sprinGs © uip
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MEST vENTEDE på KINO.DK

MEST vENTEDE FILM 
vINTER 2012-13

hobbitten: en uventet reJse © sf filM

dJanGo unChained © sony piCtures franKenweenie © disney

alle for to © nordisK filM anna Karenina  © uip
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send løsningen til sms 1225 senest 31. oktober 2012 kl 12. det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafiktakst at deltage. 
beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr) 

du kan max. deltage 3 gang pr. dag pr. telefonnummer.

KONKuRRENcER

Konkurrencen slutter 31. oktober kl 12.00. Vinderne får direkte besked.

Konkurrencen slutter 31. oktober kl 12.00. Vinderne får direkte besked.

deltag i konkurrencen om biografbilletter, dvd-boks 

og maoam. Vi udlodder en præmie på ’2 biograf-

billetter, 1 dvd-boks og 3 poser maoam’ til 10 vindere.

Send en sms til 1225* med et af følgende svar: 
’kino A’ hvis tixtax  
’kino B’ hvis mixmax  
’kino C’ hvis fixfax

vIND MED ASTERIx OG
© UIP

Slik der hygger i mørket 

Hvad hedder
Asterix’ engelske 
fætter i filmen?
a) TixTax
B) MixMax
c) FixFax

Svaret skal være modtaget senest den 31. oktober.

Hvilken skuespiller 
spiller rollen som 
Julia Houston i tv-
serien ’Smash’?
r) Debra Messing
s) Cameron Diaz
t) Sandra Bullock

følg med i serien hvor der er mere drama bag scenen 
end på scenen i ‘smash’ hvor teamet forbereder en 
ambitiøs Broadway musical om marilyn monroe. 

Vi udlodder 5 eksemplarer.

Send en sms til 1225* 
med et af følgende svar: 
’kino R’ hvis debra messing  
’kino S’ hvis cameron diaz  
’kino T’ hvis sandra Bullock

vIND 'SMASh' SÆSON 1 på DvD

© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved

På
DVD 

d.9/10
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på kino.dk kan man leje film og 
se dem direkte på sin computer. 
det kræver ingen former for 
abonnement, og man 
betaler pr. film. 
besøg www.kino.dk/
ondemand. on 
demand leveres af 
yousee.

d u Kan vente diG
preM iere 02/10

laKsef isKeri  i  yeMen
preM iere 02/10

proM etheus
preM iere 02/10

thor -  leGenden 
f ra valhalla
preM iere 02/10

f uG leJaGten
preM iere 09/10

Goon
preM iere 09/10

nobels  testaMente
preM iere 09/10

21 J uM p street
preM iere 16/10

Get the GrinGo
preM iere 16/10

w e bouGht a  Zoo
preM iere 16/10

Chern obyl diaries
preM iere 23/10

loCKout
preM iere 30/10

48

NYE ON 
DEMAND-
TITLER

Rockmusicalen ’Rock of Ages’ foregår i Los Angeles i 1987, hvor provinspigen Sherrie (Julianne 
Hough) er taget til storbyen for at forfølge sin drøm om at blive sangerinde. Der opstår kær-
lighed ved første blik, da hun møder den ligeledes håbefulde rockstjerneaspirant Drew (Die-
go Boneta), men deres forhold bliver ikke uden udfordringer. I filmen får man bl.a. lov til at 
se Tom Cruise fyre den af som glam-rockstjerne, Paul Giamatti som hans sleske manager, 
Catherine Zeta-Jones som byens bekymrede borgmesterfrue og Alec Baldwin i en stram lædervest.

preMiere 23/10

vARM Op TIL 
BIOGRAFTuREN

ROcK OF AGES

TAKEN (2008) 

Liam Neeson spiller Bryan, en tidligere CIA-agent og overbeskyttende 
skilsmisseramt far til teenagedatteren Kim. Mod Bryans vilje er Kim 
taget til Paris sammen med sin veninde, og hans værste anelser bliver 
til uhyggelig virkelighed, da mystiske mænd kidnapper pigerne fra 
deres hotelværelse. Nu må han rejse over Atlanten og forsøge at redde 
pigerne fra en krank skæbne.
leJ  f ilMen fØr du s er : 
Taken 2

FIDIBuS (20 0 6 )

Hella Joof er i denne måned aktuel med ’Sover Dolly på ryggen?’ med 
Lene Maria Christensen i hovedrollen. Hun kan også ses i Joofs komedie 
’Fidibus’, som handler om den universitetsstuderende Kalle (Rudi 
Köhnke), der desværre skylder hashbaronen Paten (Jesper ”Jokeren” 
Dahl) penge. Da Paten kommer i fængsel, skal Kalle passe forretningen 
imens.
leJ  f ilMen fØr du s er :
Sover Dolly på ryggen?

DE NYE FAR TIL FIRE-FILM 

Den sjette Far til fire-film er aktuel i biografen i oktober, og de fem fore-
gående familieeventyr kan ses On Demand. 
Den første film fra 2005 genstartede 50er-serien med det nye hold af 
skuespillere, der siden har sendt familien på udflugt i naturen, givet dem 
japanske naboer og meget mere.
leJ  f ilMene fØr du  s er :
Far til fire - til søs

fle re ny e 
on deMa nd-
udG iv elser

(2 0 0 5 -2 0 1 1 )
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SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

hvidstenGruppen © uip

TOP 10
BLU-Ray SaLg
UgE 37, 2012:

 1. The Avengers
 2. LorAx: skovens beskyTTer
 3. The hunger gAmes 
 4. WALking DeAD sæson 2
 5. hviDsTengruppen
 6. pirATerne!
 7. iron sky
 8. sAfe
 9. ChroniCLe
 10. unDerWorLD: AWAkening

SE MERE PÅ BLOCKBUSTER.dK

TOP 3
gaMINg SaLg
UgE 37, 2012:

 PLaySTaTION 3
 1. Tekken TAg 
  TournAmenT 2
 2. mADDen nfL 13
3.  bATmAn: ArkhAm CiTy 
  - gAme of The yeAr eDiTion

XBOX 360
 1. Tekken TAg TournAmenT 2
 2. mADDen nfL 13
 3. bATmAn: ArkhAm CiTy 
  - gAme of The yeAr eDiTion

PC 
 1. The sims 3: overnATurLigT
2.  guiLD WArs 2
3.  WorLD of WArCrAfT

Ti år efter T-virussen brød ud i Rac-
coon City og forvandlede indbygger-
ne til zombier, har den amerikanske 
præsident besluttet at afsløre, hvad 
der skete i byen i et forsøg på at for-
hindre fremtidig biologisk terroris-
me. Men da et nyt biologisk angreb 
ryster USA, må præsidentens per-
sonlige ven og overlevende fra Rac-
coon City-udbruddet, Leon S. Kennedy, stå ansigt til ansigt 
med en transformeret udgave af USA’s øverste chef. Imens trues Kina af et 
lignende udslip, som bio-terrorismeeksperten Chris Redfield skal tage sig af.

Resident Evil-spillene har affødt en filmserie med Milla Jovovich, der i år er 
nået til sit femte kapitel. Stemningen i spillene har altid været filmisk, og med 
sine talrige referencer til zombie-genren tilgodeses både fans af gyserfilm og 
survival horror-gaming. I ’Resident Evil 6’ mødes to af favoritkaraktererne fra 
tidligere spil, Leon og Chris, for at stå sammen om at besejre den nye trussel. 
Som tidligere er der mulighed for at spille to sammen på én konsol, og på 
den gameplay-mæssige front er der kommet mere bevægelsesfrihed i kamp-
situationerne.

aCtion / survival horror
platforM xbox 360, playstation 3 / udGivelse 02/10

Samme dag, som den nye James Bond-film ’Skyfall’ får dansk premiere, ud-
kommer en bog om agenten, som også er blevet oversat til dansk. ’Bond om 
Bond’ er en humoristisk indføring i Agent 007’s univers med kommentarer, 
anekdoter og beskrivelser leveret af selveste Roger Moore, som spillede Bond 
i syv film. 

Bogen udkommer i anledning af 50 års jubilæet for filmene og fortæller hi-
storien om James Bond med masser af illustrationer. Her bliver skurkene, 
stederne, pigerne og selv de stærke drinks omtalt. ’Bond om Bond’ fortæller 
ydermere historien om de forskellige Bond-skuespillere og deres forhold til 
hinanden. Og ikke mindst overgangen fra den ene til den næste i rækken.

forfatter roGer Moore, Gereth owen / udGivelse 26/10

RuNDT OM FILM!

RESIDENT 
EvIL 6

BOND 
OM BOND
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FILMKRYDS
OG TvÆRS

Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til sms 1225. Skriv kino (mellemrum) 
løsning. Eksempel: kino løsning. Så deltager du i lodtrækningen om 3 x 1 kg Haribo slik. 
Vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 31. oktober 2012. 
Det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafiktakst at deltage. Beløbet trækkes via dit 
telefonabonnement eller taletidskort. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms 
(se www.unwire.dk/fr). Du kan max deltage 3 gange pr. dag pr. telefonnummer.
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KonKurrenCe

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED 



DANMARKS STØRSTE FILMFÆLLESSKAB

FORSALG TIL 
'SKYFALL - JAMES BOND 23' 
& 'ThE TwILIGhT SAGA - 
BREAKING DAwN DEL 2'

 forsalgstip: 
1) opret allerede en kino.dk-brugerprofil 
 i dag for at være klar til forsalget
2) Hold dig løbende orienteret om forsalget 
 på kino.dk eller www.facebook.com/kino.dk

skyfall - James Bond 23
forsalget starter på kino.dk 

5. OKTOBER, KL.10.00

tHe twiligHt saga 

- Breaking dawn del 2

forsalget starter på kino.dk 

30. OKTOBER, 

KL.12.00



3 gange sofahygge :-)

VILDT HYGGELIGT
BEsøg BlockBustEr på

Tjek de nyeste Premieref ilm på 
www.blockbuster.dk

PREMIERE 9/10

PREMIERE 9/10

PREMIERE 16/10
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