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T wilight-sagaens betydning kan næppe overvur-

deres, hvad enten man kan lide filmene eller 

ej. Er man fan af universet, er en ny film om Bellas liv 

blandt årets absolut største begivenheder i biografen 

på niveau med andres forventninger til en ny filma-

tisering af Ian Flemings James Bond-karakter eller 

J.R.R. Tolkiens hobbitter.

Vampyr-serien har nemlig styr på det vigtigste 

aspekt, når man filmatiserer en stribe populære teen-

age-romaner - forståelse og respekt for målgruppen.

I Twilight-universet er der ingen undskyldninger eller 

unødvendige forklaringer. Bellas enorme forelskelse 

i en vampyr præsenteres som det mest indlysende i 

verden, og Edwards gensidige opfattelse af Bella som 

en slags Helena af Troja er ligeledes et faktum, man 

som publikum forventes at acceptere. Og sådan har 

man skabt en gigantisk succes, der på verdensplan 

ender med at indspille over tre mia. dollars.

Til gengæld betyder det knivskarpe fokus på mål-

gruppen, at der ikke tages hensyn til dem, der betrag-

ter Twilight-fænomenet fra sidelinjen. Synes man, at 

Bella er verdens mest surmulende teenager, og at 

Edward i princippet burde være i forvaring, har 

man valgt at se den forkerte film eller i bed-

ste fald misforstået konceptet.

Seriens punktum i denne måned med 

’The Twilight Saga: Breaking Dawn - del 

2’ er dermed ikke en hvilken som helst 

afslutning. Er man fan, følges intet 

mindre end en epoke til dørs, og hvis 

man ikke forstår den slags begejstring 

for et givent filmunivers, kan man 

lige så godt lade være med at for-

søge. 

Når det kommer til Bella og 

Edward, har jeg selv givet op 

for længe siden (indsigten i 

livet som forelsket teenager er dog 

en tydelig kvalitet ved filmene), og så 

er jeg tilbage ved udgangspunktet om 

respekt for målgruppen.

Twilight-sagaen er ikke filmatiseret for 

min skyld, men for de millioner af fans 

der blev ramt af et univers, som filmati-

seringerne tilmed forstår at værne om. 

Alene af den grund fortjener Twilight-fil-

mene respekt, selvom jeg personligt 

glæder mig langt mere til et gensyn med 

’Operation Argo’.

ENDEN på AFFÆREN

SØREN
SØNDERGAARD

Chefredaktør  

soren@kino.dk
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aFsTeMninger På kino.Dk
DE BESTE JAMES
BOND-SANGE

Der er blevet stemt på verdens dårligste super-
heltefilm. Valget faldt på ’Catwoman’ fra 2004 
med Halle Berry, skarpt efterfulgt af ’Batman & 
Robin’ med George Clooney som flagermus-
manden.

DE 10 DåRLIGSTE 
SupERhELTEFILM 
-  ifølge brugerne på kino.dk

1 Catwoman (2004) (13 %)
2 Batman & robin (1997) (12 %)
3 supergirl (1984) (8 %)
4 ghost rider: spirit of Vengeance (2011) (8 %)
5 green lantern (2011) (7 %)
6 daredevil (2005) (5 %)
7 ghost rider (2007) (4 %)
8 superman iV: a Quest for Peace (1987) (4 %)
9 the spirit (2008) (4 %)
10 elektra (2005) (3 %) Antal stemmer: 2887

antallet af biografbilletter solgt 

gennem kino.dk i september 2012

antallet af personer som så traileren 

til ’the twilight saga: Breaking dawn 

- del 2’ det første døgn på 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! 

Hvor meget glæder brugerne på kino.dk 

sig til kommende film? Det fortæller 

vores Buzz-o-meter. Resultatet udreg-

nes som et gennemsnit af stemmernes 

placering og antallet af stemmer, og 

minimum 50 personer skal stemme, 

før en films Buzz-o-meter tages med i 

magasinet. Husk du altid selv kan være 

med til at bestemme resultatet på 

www.kino.dk.

MILLIONER

398.920

9.188

så mange sidevisninger var der på 

www.kino.dk i september måned

Buzz-O-METER

giV din Vurdering fra 
1-6 På www.kino.dk:

Britiske Adele står bag den nyeste Bond-sang 
’Skyfall’ til filmen af samme navn. I en afstemning 
om den bedste af de foregående 21 sange (’Dr. No’ 
havde kun musik), blev vinderen indledningsnum-
meret til ’Casino Royale’ (2006), fremført af Chris 
Cornell, med hele 20 % af stemmerne.

TOp 5 JAMES BOND-SANGE 
 - ifølge brugerne på kino.dk

1 ’You know my name’ - Chris Cornell (20 %)
2 ’live and let die’ - Paul mcCartney (11 %)
3 ’goldfinger’ - shirley Bassey (11 %)
4 ’licence to kill’ - gladys knight (8 %)
5 ’goldeneye’ - tina turner (8 %)

Antal stemmer: 1041

VERDENS DåRLIGSTE
SupERhELTEFILM

DELTAG SELV I FLERE AFSTEMNINGER
på WWW.KINO.DK

  

koMMenDe inDslag På

inTerview MeD 
TwilighT-sTJernerne 
nikki reeD og
JaCkson raThBone

ole BorneDal oM 
sUCCes i hollywooD 
MeD gyseren 
’The Possession’

WWW.KINO.DK
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Søren Brun, Nuser og vennerne fra Charles M. Schultz’ 

tegneseriestribe, Radiserne, skal genoplives på det 

store lærred for første gang siden 1980erne. Plot og 

form er endnu uvist, men manuskriptet skal skrives 

af Craig og Bryan Schulz, der er søn og barnebarn 

af den afdøde tegneserieskaber.

FILMBuzz

Melissa McCarthy, som fik sit 

gennembrud med komedien ’Bri-

desmaids’, er blevet tilbudt en 

mindre rolle i ’The Hangover Part 

III’. Instruktør Todd Phillips har 

droppet polterabend-temaet for 

i stedet at sende ”The Wolf Pack” 

på road trip.

Danskeren er på tale til en fil-

matisering af Thomas Hardys 

roman ’Far from the Madding 

Crowd’ (Fjernt fra verdens vrim-

mel) om en ung kvinde, der skal 

vælge blandt tre bejlere. Skue-

spillerinden Carey Mulligan (An 

Education) er førsteprioritet til 

hovedrollen, som blev udfyldt af 

Julie Christie (Doctor Zhivago) i 

filmatiseringen fra 1967. Thomas 

Vinterberg er desuden aktuel til 

januar med 

’Jagten’.

ThOMAS 
VINTERBERG 
FILMATISERER 
ENGELSK 
KLASSIKER

BrUDePige MeD
TØMMER-
MÆND

Ballerina soM 
FØRSTEDAME
Black Swan-instruktøren Darren Aronofsky var tilbage 

i 2010 tilknyttet en biografisk film om Jaqueline Ken-

nedy og havde valgt sin daværende kæreste Rachel 

Weisz til hovedrollen. Da parret gik hver til sit, vendte 

de også begge ryggen til filmen. Fox har nu genoplivet 

projektet og tilbudt rollen som Jackie til Natalie Port-

man, der spillede ballerina i netop ’Black Swan’.

Scarlett Johansson spiller i filmen 

’Hitchcock’ skuespillerinden Janet 

Leigh, der havde hovedrollen i Al-

fred Hitchcocks ’Psycho’. ’Hitchcock’ 

fortæller historien om instruktørens

filmatisering af gyserklassikeren.

DIVA 
SpILLER
DIVA



Daffy, Snurre, Pelle, Taz, Syl-

vester og Pip står til en gen-

forening i endnu en film efter 

’Space Jam’ (1996) og ’Looney 

Tunes: Back in Action’ (2003). 

Komikeren Jenny Slate (kendt 

fra ’Saturday Night Live’) har 

nu fået til opgave at skrive 

manuskriptet til en ny Looney 

Tunes-film, som igen vil blive 

en blanding af animation og 

live-action.

  

Universal vil gerne 

sætte gang i en efter-

følger til både ’Ted’ og 

’The Bourne Legacy’ 

så hurtigt som muligt. 

Nu gælder det bare 

om at lokke stjerner-

ne Mark Wahlberg og 

Jeremy Renner med 

i en henholdsvis toer 

og femmer.

FLERE
ForTsæTTelser
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SupERhELTENES åR
2014 

cApTAIN AMERIcA: ThE WINTER 
SOLDIER - premiere den 4. april

Den genoptøede Steve Rogers, alias 

Captain America, arbejder for Nick 

Fury og S.H.I.E.L.D, mens han prøver 

at tilpasse sig den moderne verden.

X-MEN: DAyS OF FuTuRE 
pAST - premiere den 17. juli

’X-Men: First Class’ tog os helt tilbage 

til begyndelsen til superheltenes 

sammenhold. Denne gang skildres en 

mulig og dyster fremtid for mutanterne.

ThE AMAzING 
SpIDER-MAN 2 - premiere den 1. maj

Andrew Garfield fortsætter som Spider-Man i end-

nu et kapitel om den svingende superhelt.

GuARDIANS OF ThE GALAXy
- premiere den 1. august

Marvels samling mindre kendte superhelte, med 

en skydeglad vaskebjørn i spidsen, beskytter 

galaksen mod den mægtige Thanos.

 

NINJA TuRTLES 
- premiere den 29. maj

Michael Bay (Transformers) producerer en

film om de pizza-elskende padder fra kloakken. 

Denne gang stammer skildpadderne fra en ukendt 

planet, der er blevet destrueret, og de 

søger tilflugt på Jorden.

zORRO REBORN - premieredato afventer

Gael García Bernal (Motorcykeldagbog) overtager

masken, kappen og sværdet fra Antonio Banderas.

BIG hERO 6 - premieredato afventer

Disney arbejder på en animeret filmatisering af tegneserien ’Big Hero 

6’, hvor navne som Sunfire, Silver Samurai og GoGo Tomago optræder.

BLAcK pANThER - premieredato afventer

Marvels helt, Black Panther, er den afrikanske Prins T’Challas alter 

ego, som han påtager sig for at bekæmpe kriminalitet.

BANANAMAN 
- premieredato afventer

En filmatisering af tegnefilm-serien fra 80erne om den ganske 

almindelige skoledreng Eric, der får superkræfter, når han 

spiser bananer.

Ikke fordi der er for få superheltefilm i biograferne, 
men 2014 bliver året, hvor det virkelig eskalerer.  
Vi præsenterer ni planlagte superheltefilm, 
der får amerikansk premiere i 2014:

Kim Kold, der spillede bodybuilderen Dennis i ’10 timer til Pa-

radis’, har fået en rolle i det næste kapitel af The Fast and the 

Furious-serien. Han skal spille en karakter ved navn Klaus, hvil-

ket tyder på, at det ikke er en helt ubetydelig rolle.

dansk  BODyBuILDER 

i ’fast and tHe furious 6’

ThAT'S
not ALL 
FOLKS!
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FuLDE NAVN angela sarafyan  
 
FØDT 30. juni 1983  
 
STED Yerevan, armenien ssr  
 
hØJDE 173 cm   
 
GENNEMBRuDSROLLE   
tia i ’the twilight saga:   
Breaking dawn - del 2’  
 
STATuS   single   
 
BONuSINFO    
da hun var yngre, drømte hun at være 
anders ands kæreste   
 
AKTuELLE FILM   
’the twilight saga:   
Breaking dawn - del 2’  
 
KOMMENDE FILM   
’nightingale’ og ’Paranoia’

rmenske Angela Sarafyan kom 

til USA med sine forældre som 

fireårig, hvor de bosatte sig i Los An-

geles. Efter ankomsten til stjerner-

nes by forelskede Angela sig i film. 

Ifølge hende selv var favoritterne 

’Robocop’ (1987) og ’The Termina-

tor’ (1984), hvor hun var overbevist 

om, at Schwarzenegger rent faktisk 

døde. Derfor blev hun meget for-

virret, da hun kort tid efter så ham 

som Danny DeVitos tvilling i ’Twins’ 

(1988).

Karrieren startede først i 2000 med 

en rolle i TV-serien ’Judging Amy’. 

Derfra blev det til et utal at TV-roller 

i serier som ’CSI: NY’, ’24’ og ’Cold 

Case’. Hendes første film kom med 

’Kabluey’ i 2007, men et egentligt 

gennembrud er først kommet nu 

med en rolle i ’The Twilight Saga: Bre-

aking Dawn - del 2’ som vampyren Tia 

fra den egyptiske vampyr-klan.  

I 2013 har Angela hele fire film ude 

bl.a. ’Nightingale’ overfor Joaquin 

Phoenix og Jeremy Renner samt thri-

lleren ’Paranoia’ med Harrison Ford 

og Liam Hemsworth.

KOMMENDE
STJERNE

AngelA
SArAfyAn

A

DU FÅR IKKE FED HJEMMEBIO 
DER HVOR DU KØBER KØLESKABE
 – SE HI-FI KLUBBENS NYE MINIKATALOG INDE I BLADET

HIFI_121102_198x40_kino.dk_appetizer.indd   1 10/19/2012   4:57:53 PM

Mere om ’The Twilight Saga:
Breaking Dawn - del 2’ på side 28 
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En vampyr-klan består af mindst tre vampyrer bosat i et givent område. Klaner er 

faktisk ikke særligt almindelige, da de fleste vampyrer foretrækker at leve og jage alene 

eller i par. I den biografaktuelle ’The Twilight Saga: Breaking Dawn - del 2’ står alle de 

allierede klaner, som familien Cullen kan samle, overfor det endelige opgør med Volturi. 

Her er en guide til klanerne. 

OLyMpIc-/  

cuLLEN- KLANEN

Klanen består af Carlisle 

Cullen og hans adopterede 

familie. Klanen er ”vege-

tarer” og lever derfor kun 

af dyreblod. De er bosat i 

området omkring Forks i 

staten Washington.

Medlemmer:

Carlisle Cullen (leder),  

Edward Cullen, Esme Cullen, 

Rosalie Hale, Emmett 

Cullen, Jasper Hale, Alice 

Cullen, Isabella Cullen, 

Renesmee Cullen

DENALI-KLANEN

Klanen er én ud af to vel-

kendte ”vegetariske” klaner. 

Vampyrerne drikker ikke 

menneskeblod, men deri-

mod blod fra dyr, de jager i 

skoven. De er bosat i Alaska, 

har et tæt samarbejde med 

familien Cullen og er nok 

deres nærmeste allierede.

Medlemmer: Tanya (leder), 

Katrina (Kate), Carmen, 

Eleazar, Garrett

AMAzONE-KLANEN

Klanen består af de tre 

”søstre” Zafrina, Senna og 

Kachiri, som er bosat i den 

sydamerikanske regnskov. 

Vampyrerne i klanen jager 

området efter menne-

skeblod. Allierer sig med 

Olympic-klanen i kampen 

mod Volturi.

Medlemmer: Zafrina, Senna, 

Kachiri

DEN EGypTISKE KLAN

Den ældste vampyr-klan i 

verden. Resterne af klanen 

er kun en brøkdel af dens 

oprindelige størrelse, men 

de er stadig bosat og jager 

på deres oprindelige område 

i Egypten. Amun er klanens 

leder, der i alt består af fire 

medlemmer. Den egyptiske 

klan er ikke ”vegetarer” som 

familien Cullen. 

Medlemmer: Amun (leder), 

Kebi, Tia, Benjamin

DEN IRSKE KLAN

Klanen, som stammer fra 

1650, er bosat i Irland og 

består af Siobhan, Liam og 

Maggie. Siobhan er klanens 

leder. Klanen er ikke ”vege-

tarer” som familien Cullen, 

men de lever civiliseret.

Medlemmer: Siobhan, Liam, 

Maggie

VOLTuRI-KLANEN

Den største og mest magtful-

de af alle vampyrklanerne. 

Volturi står for at håndhæve 

love indenfor vampyr-verde-

nen. Klanen er ledet af Aro, 

med hjælp fra Marcus og 

Caius. De tre Volturi-vagter, 

Chelsea samt tvillingerne 

Jane og Alec, er også særde-

les magtfulde medlemmer 

af klanen. Volturi-klanen er 

bosat i Volterra, Italien.

Medlemmer: 

Aro (leder), Caius, Marcus, 

Chelsea, Jane, Alec, Sulpicia, 

Athenodora, Felix, Demetri

DEN RuMÆNSKE KLAN

Oprindeligt den styrende vampyr-klan, 

indtil Volturi overtog magten. Klanen 

stammer helt tilbage fra 1400 f. KR. og 

er bosat i det nuværende Rumæni-

en, men består nu kun at to med-

lemmer.

Medlemmer: 

Vladimir, Stefan

GuIDE TIL TWILIGhTS VAMpyR-KLANER

hI-FI KLuBBEN 
BuNDBANNER

DU FÅR IKKE FED HJEMMEBIO 
DER HVOR DU KØBER KØLESKABE
 – SE HI-FI KLUBBENS NYE MINIKATALOG INDE I BLADET

HIFI_121102_198x40_kino.dk_appetizer.indd   1 10/19/2012   4:57:53 PM



Et ikonisk eventyrslot indrammes af et stjerneskud, mens filmselskabets navn toner frem på lærredet i 

en skrifttype, der er baseret på tegnefilmskongen Walt Elias Disneys underskrift. Walt Disney Pictures’ 

logo hører formentlig blandt de bedst genkendelige. Filmselskabet har eksisteret siden 1923, men fik 

først sit velkendte logo i 1985. Siden har logoet ændret sig markant i takt med den teknologiske ud-

vikling inden for animations- og tegnefilmsbranchen, og der er talrige eksempler på specielle logoer 

tilpasset de enkelte film. Signalværdien har dog alle dage været den samme: Disney er lig med eventyr.
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LOGO-RAMA:

WALT DISNEy 
pIcTuRES

SPeCIelle logoer: 

generelle logoer:

Fantasia 2000 
(1999)

Tarzan 
(1999)

Inspector 
Gadget 
(1999)

Atlantis - Det 
Forsvundne 
Rige (2001)

Spøgelses-
huset (2003) 
kun i traileren

Prinsesse eller 
ej 2 (2004) 
kun i traileren

Bambi II
(2006)

Tron: Legacy 
(2010)

  Lilo & 
Stitch (2002)

De frygtløse - 
the Muuhvie 

(2004)

Lille Kylling 
(2005)

High School 
Musical 3: 

Senior Year 
(2008)

 Frankenweenie 
(2012) 

set i traileren

I de første mange år havde filmselska-

bet ikke et egentlig logo, men nøjedes 

med at skrive: ”Walt Disney Presents” i 

starten af filmen.

Disneys samarbejde med Pixar om 

computeranimerede spillefilm fremgik 

i 1995 for første gang af et mere tredi-

mensionelt logo.

Disney omfavner CGI-teknologien og laver 

i 2006 et langt mere dynamisk logo. Via 

computergenererede special effects panoreres 

der fra en stjernebesat nattehimmel ned over 

et eventyrligt landskab for til sidst at vise 

slottet omgivet af festfyrværkeri.

Den blå baggrund med det ikoniske 

eventyrslot, der leder tankerne hen på 

klassiske Disney-film som ’Askepot’ og 

’Tornerose’, blev introduceret som logo i 1985.

Fra 2000 til 2006 blev en variant af Disney-

slottet i sort og gul brugt til en række live 

action-film bl.a. ’Pirates of the Caribbean: 

The Curse of the Black Pearl’ og ’Narnia - 

Løven, heksen og garderobeskabet’.
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KINO.DK'S 

twIlIght 
temASIte

  

    

klip og trailers fra filmen.
de seneste nyheder.
kino tV og billedgalleri fra gallapremieren.
kino tV-interview med twilight-stjerner. 
afstemninger om twilight-universet.
twilight-debat og diskussion med andre fans.
køb og bestilling af billetter til 
’the twilight saga: Breaking dawn - del 2’.

a n n o n C e

twiligHt På kino.dk Præsenteres i samarBeJde med 

Besøg temasitet Her: www.kino.dk/twiligHt

  

vi udlodder 
fribilletter, galla-

billetter og sound-
tracks fra filmen 

i løbet af oktober 
og november. 

KONKuRRENcER
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SINISTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 14
gyser / thriller

KEEp ThE LIGhTS ON . . . . . s 16
drama

NIKO 2 
- DE FLyVENDE BRØDRE. . . s 18
animation /familiefilm

ThE ODD LIFE OF
TIMOThy GREEN . . . . . . . . . . . . s 20
komedie / drama

yOuR SISTER'S SISTER . s 22
drama

08/11
ThE AcT OF KILLING . . . . . s 22
dokumentar

hOTEL TRANSyLVANIA . . . s 24
animat ion /familiefilm

OpERATION ARGO . . . . . . . . . . s 26
thriller

pEOpLE LIKE uS . . . . . . . . . . . . s 27
drama

QR-KODER
ScAN, SE TRAILER OG BESTIL: 
scan Qr-koderne i magasinet med din mobil 
for at besøge filmprofilen, se traileren og 
bestille billetter. taksten afhænger af dit 
dataabonnement. 

SåDAN GØR Du: 
sms tag2go til 1220. du vil modtage en sms 
med et link, hvorfra du kan downloade et 
program til din telefon.
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15/11
ThE TWILIGhT SAGA: 
BREAKING DAWN 
- DEL 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
romantik / drama / teenagefilm

hOpE SpRINGS . . . . . . . . . . . . s 30
drama / komedie /romantik

ROOM 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 47
dokumentar

hOLy MOTORS . . . . . . . . . . . . . . s 48
drama

22/11
DE EVENTyRLIGE
VOGTERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 50
animation / familiefilm

DE uRØRLIGE . . . . . . . . . . . . . . . . s 51
drama / komedie

ThE pOSSESSION . . . . . . . . . . . s 52
gyser

29/11
END OF WATch . . . . . . . . . . . . s 54
action / drama

BARBARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 56
drama

PremIere I noVemBer
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forfulgt af ondskaB

SINISTER

ORIGINALTITEL sinister  
  
INSTRuKTØR scott Derrickson  
 
SKuESpILLERE
ethan hawke, Juliet rylance, vincent 
D’onofrio, Michael hall D’addario  
   
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  110 minutter  
   
pREMIERE

01/11

gySer / thrIller Det er efterhånden lang tid siden, Ellison 

(Ethan Hawke) slog igennem som kriminal-

forfatter med en populær bestseller. Siden er det 

gået ned ad bakke, og nu leder han desperat efter 

inspiration til et nyt hit. Derfor flytter han med 

sin familie ind i et hus, hvor han uforstyrret kan 

koncentrere sig om sit arbejde. Ellison er berygtet 

for sine afslørende bøger om faktiske forbrydels-

er, og hvad hans kone og to børn ikke ved, er, at 

der er sket et frygteligt mord i huset. Ved et til-

fælde opdager Ellison en kasse med gamle smal-

film på loftet, og pludselig står han med kilden til 

det, der kan blive hans bedste bog nogensinde. 

Mord, det okkulte og det overnaturlige går hånd i 

hånd i gyseren ’Sinister’, der er instrueret af Scott 

Derrickson. Han blev kendt for horror-thrilleren 

’The Exorcism of Emily Rose’ i 2005, men stilen 

i hans nye film kan dog bedst beskrives som en 

kombination af ’8mm’ (1999) og ’Paranormal Ac-

tivity’ (2007). I hovedrollen som Ellison ses Ethan 

Hawke fra ’Training Day’ (2001), og hans kone 

Tracy spilles af den uprøvede brite Juliet Rylance.

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12

ethan Hawke har været 
nomineret til to oscars, 

den ene for sit skuespil i 
’training day’ (2001) og den 

anden for manuskriptet til 
’Before sunset’ (2004)

75,24% 
79 

stemmer



KONKuRRENcE

send løsningen til sms 1225 senest 30. november 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.

PIGEN I FILMEN VED NAVN GERTIE ER I DAG 
EN KENDT SKUESPILLERINDE. HVAD HEDDER HUN?
7) Christina Applegate  8) Kate Hudson 9) Drew Barrimore

VIND MED

release dato:
30/10-2012

I anledning af Universal Pictures’ 100 års fødselsdag kommer 
en af de mest elskede film på Blu-ray for første gang. 
Steven Spielbergs uforglemmelige eventyr genudgives 
i en digital finpudset 30 års jubilæumsudgave.

Derfor vil Universal Pictures gerne udlodde en speciel 
eksklusiv E.T. udgave med tilhørende rumskib.

© 2012 Universal Studios. All Rights Reserved. 
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å ret er 1997, og New York er i en tilstand 

af intens forandring. Her møder den dan-

ske, homoseksuelle dokumentarist Erik Roth-

man (Thure Lindhardt) den attraktive advokat 

Paul Lucy (Zachary Booth), der endnu ikke er 

sprunget ud af skabet. Hvad der begynder som 

et højspændt første møde, udvikler sig hurtigt 

til et langvarigt forhold, og de to mænd be-

gynder at opbygge et hjem og liv sammen. Men 

Paul har en svaghed - han ryger crack. Først 

kun engang imellem, men efterhånden tager 

afhængigheden til, og jo længere ind i crack-

tågerne Paul forsvinder, jo større ansvar må 

Erik påtage sig for at få forholdet til at hænge 

sammen.

’Keep the Lights On’ er en film om sex, intim-

itet, afhængighed og mest af alt kærlighed. For-

uden Thure Lindhardt er også danske Paprika 

Steen at finde på rollelisten som Eriks strenge 

storesøster. Filmen er instrueret af Ira Sachs, der 

også har skrevet manuskriptet, og inspirationen 

har han hentet fra sine egne smertefulde erfa-

ringer med besværlig kærlighed mellem mænd.

ORIGINALTITEL 
keep the lights on   
 
INSTRuKTØR ira sachs 
 
SKuESpILLERE
thure lindhardt, Zachary Booth, 
Julianne nicholson, souleymane sy 
savane, Paprika steen  
  
LAND us a , 2012    
  
SpILLETID 101 minu t ter   
   
pREMIERE

01/11

DrAmA

kærligHed og afHængigHed

KEEp ThE LIGhTS ON

ira sachs vandt teddy-
prisen (som gives til film 

med et homoseksuelt tema) 
ved Berlin filmfestival.

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 200 sæder hver fredag i 5 biografer. 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.

11726 Mastercard Cinema Kino annonce 198x297mm.indd   1 9/17/12   10:49 AM
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nYe eVentYr med rensdYrene

NIKO 2 
- DE FLyVENDE BRØDRE

ORIGINALTITEL    
niko 2 - lentäjäveljekset  
  
INSTRuKTØR   
Jørgen lerdam, kari Juusonen  
 
STEMMER
emil Boda spallanzani, nicolaj koperni-
kus, annette heick, Jens Jacob Tychsen, 
Camilla Bendix, niels olsen, kaya Brüel, 
Thomas Mørk, henrik koefoed  
  
LAND 
Finland, Danmark, irland, Tyskland, 2012 
   
SpILLETID 76 minutter  
   
pREMIERE  

01/10

AnImAtIon / 
fAmIlIefIlm J ulemandens lille hjælper, rensdyret Niko, bor 

alene sammen med sin mor Luna. Men da Luna 

finder en ny kæreste, får Niko også en ny halvbror 

ved navn Jonni, som han dog ikke er ret glad for. Så 

en dag tager Niko ud og leger med sine venner og 

efterlader Jonni. Men da de kommer tilbage, er halv-

broren blevet kidnappet af Hvide Ulv, der vil besejre 

rensdyrene for at overtage magten i vildmarken. Det 

er nu op til Niko, hans venner og et par nye allierede 

i hemmelighed at drage ud for at redde Jonni og for-

søge at besejre Hvide Ulv og hendes hjælpere. 

I ’Niko og de flyvende rensdyr’ var problemet, at 

Niko led af højdeskræk. I efterfølgeren er det dog 

hans nye familie og den onde Hvide Ulv, der giver 

anledning til bekymringer. Den ene af instruktører-

ne fra den første film, finske Kari Juusonen, vender 

tilbage og flankeres af danske Jørgen Lerdam, som 

bl.a. har stået bag ’Olsen Banden 

på de bonede gulve’ (2010). 

Filmen vises med dansk tale.

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12

BECAUSE
THIRST 
CAN’T WAIT

SLUK DIN HUDS TØRST MED

AQUAPOWER
ULTIMATIV 
OLIGO-THERMAL 
FUGTGIVENDE 
ANSIGTSPLEJE

• 24 timers non-stop fugt**

• Let frisk geléformel
• Svarer til 5000 liter termalsk 
kildevand i en pleje***

* Euromonitor, det selektive marked, 2010.
** Instrumenteltest, 24 mænd.
***Koncentrat af rent Thermal Plankton i en 50 ml pleje.

N° 1 WORLDWIDE IN MEN’S SKIN CARE*

www.biothermhomme.dk

 LIVE LIKE A MAN

LIVE LIKE 
A MAN,  
WATCH 
THE MOVIE

Use your smartphone’s free QR code scanning application.

LÆKKERT GAVESÆT I MATAS LIGE NU! 
KØB DIN AQUAPOWER 75ML 285,- OG FÅ EN SHOWERGEL 200ML. GAVENS VÆRDI 195,- 

Gælder så længe lager rækker. Vejl. udsalgspriser.

Julemanden bor på 
grønland, hvis man spør-

ger et dansk barn. men 
i finland, hvor ’niko og de fly-
vende brødre’ foregår, er man 

overbevist om, at Julemanden bor 
i det finske fjeld korvatunturi

3D
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JenniFer garners
grØnne sØn

ThE ODD LIFE OF 
TIMOThy GREEN

ORIGINALTITEL    
The odd life of Timothy green 
 
INSTRuKTØR Peter hedges   
 
S k u e S pi l l e r e    
Jennifer garner, Joel edgerton, CJ adams, 
odeya rush, romemarie Dewitt   
  
l a n d Usa, 2012   
  
S pi l l e t i d 105 minutter  
   
pr e m i e r e

01/11

KomeDIe / DrAmA E fter den sidste mislykkede behandling hos 

fertilitetslægen må ægteparret Cindy (Jenni-

fer Garner) og Jim (Joel Edgerton) sande, at de nok 

aldrig bliver forældre. Derfor tilbringer de aftenen 

med at nedskrive alle de karakteristika, deres barn 

ville have haft, og graver papiret ned i en æske i ha-

ven. Natten bringer dog et forfærdeligt uvejr med 

sig, og næste morgen står der en dreng i køkkenet 

med blade om anklerne og kalder Cindy og Jim for 

mor og far. Parret bliver pludselig kastet ind i rollen 

som forældre til et meget særligt barn, og de skal nu 

lynhurtigt lære alt om faget.

Instruktøren Peter Hedges er bedst kendt for ro-

manen og manuskriptet bag ’What’s Eating Gilbert 

Grape’ (1993). ’The Odd Life og Timothy Green’ er 

blot hans tredje film som instruktør efter ’Pieces of 

April’ (2003) med Katie Holmes 

i hovedrollen og ’Dan in Real Life’

(2007) med Steve Carell. Historien 

til ’The Odd Llife of Timothy 

Green’ er skrevet af Ahmet Zappa, 

søn af den legendariske rock-

musiker Frank Zappa. De 

debuterende forældre spilles 

af Jennifer Garner (Juno) og 

australske Joel Edgerton (Warrior). 

© 2012 Electronic Arts Inc. Mac og Mac logoet er varemærker tilhørende Apple Computer Inc.  
EA, Ea logoet, The Sims, The Sims 3 logo og Sims PlumbBob design er varemærker tilhørende Electronic Arts Inc. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Køb det hos

Køb det hos SE DEN I
AKTION!

SKAN
KODEN

Sims_Supernatural_ann_198x297mm_Kino.dk.indd   1 17/10/12   13.49

selvom genrerne er 
vidt forskellige, er ’the 

odd life of timothy green’ 
optaget i det samme hus som 

gyseren ’Halloween ii’ (2009).

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12
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å etårsdagen for sin brors død ryger Jack tilbage 

i en tåge af sorg. Hans gode veninde Iris sender 

ham derfor ud til sin fars hytte langt ude på landet. 

Her er idyl og ro. Men Iris’ søster Hannah er også 

i hytten, i færd med at hele sårene efter et forlist 

forhold. Efter Jack og Hannahs forsøg på at drukne 

sorgerne i tequila ender de i seng sammen. Da Iris 

dukker uanmeldt op næste dag for at blotte sine fø-

lelser for Jack, bliver det startskuddet på nogle afslø-

rende dage, hvor hemmeligheder bliver gravet frem 

langt væk fra al civilisation.

Instruktøren Lynn Shelton har tidligere stået bag 

indie-dramaer som ’My Effortless Brilliance’ (2008) 

og ’Humpday’ (2009). Begge film er frontløbere 

i mumblecore-bølgen, som Shelton var med til at 

starte. Mumblecore indbefatter et lavt budget, ama-

tør-skuespillere og overvejende improvisation. ’Your 

Sister’s Sister’ bruger dog langt fra amatør-skuespil-

lere, men meget af plottet er blevet improviseret 

under optagelserne. I rollen som Iris ses Emily Blunt, 

som fik sit gennembrud i ’The Devil Wears Prada’ 

(2006), og som senere har spillet med i film som ’The 

Young Victoria’ (2009) og ’Looper’ (2012).

p

ilsyneladende uden anger og med stor stolthed 

filmer en dødspatrulje en række folkedrab, som 

de selv har været årsag til. Rollerne som bøddel og 

offer spilles ligeledes af dem selv, ligesom de også 

står bag manuskriptet baseret på deres egne gernin-

ger. Det hele foregår i byen Medan på øen Sumatra, 

hvor militæret i 1965 væltede den indonesiske rege-

ring, og over en million mennesker, deriblandt kom-

munister og intellektuelle, blev udryddet. Processen, 

hvor dødspatruljen fremstiller sig selv i sit eget lys, 

afslører, hvad der sker på et samfundsmæssigt og 

personligt plan, når massemordere vinder og opfat-

tes som helte af deres samtid.

’The Act of Killing’ er, som handlingsreferatet anty-

der, en dokumentarfilm med provokerende og kon-

troversielle aspekter, men samtidig en surrealistisk 

rejse ind i massemordernes forestillinger og ikke 

mindst et dystert indblik i et korrupt regime. Filmen 

er dansk produceret og har bl.a. været vist på film-

festivalen i Toronto.

T

ThE
AcT OF 
KILLING

yOuR
SISTER'S 
SISTER
trekantsdrama 
i ødemarken

Helte. filmskaBere. 
massemordere.

ORIGINALTITEL The act of killing 
  
INSTRuKTØR Joshua oppenheimer 
  
MEDVIRKENDE 
anwar Congo, haji anif    
 
LAND Danmark, 2012  
 
SpILLETID 115 minutter  

 
pREMIERE

08/11

ORIGINALTITEL your sister’s sister 
  
INSTRuKTØR lynn shelton   
 
SKuESpILLERE
emily Blunt, Mark Duplass, rosemarie 
Dewitt, Mark Birbiglia, Mel eslyn  
 
LAND Usa, 2012
  
SpILLETID 90 minutter  

 
pREMIERE

01/11

DoKUmentAr

DrAmA
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Dracula har samlet alle monstre fra nær og fjern på sit Ho-

tel Transylvania til sin datter Mavis’ 118 års fødselsdag. 

Frankensteins monster, den usynlige mand, mumien og hele 

varulvefamilien er alle kommet for at fejre 

Mavis og samtidig holde lidt ferie. Den 

overbeskyttende far har travlt med at gøre dagen 

helt perfekt, men pludselig står hotellets fredelige 

verden over for at falde sammen, da den nysgerrige 

backpacker Jonathan valder ind på det (u)hyggelige 

hotel og får et godt øje til Draculas datter.

Genndy Tartakovsky debuterer som instruktør med sin første 

animationsfilm i spillefilmslængde. Han har tidligere instrueret 

tegnefilm som ’Star Wars: Clone Wars’, ’Samurai Jack’ og ’Dex-

ters Laboratorium’ - alle til TV. De originale stemmer leveres af 

bl.a. Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James 

og CeeLo Green. Filmen vises med dansk tale.

ORIGINALTITEL 
hotel Transylvania   
 
INSTRuKTØR genndy Tartakovsky  
 
STEMMER
niels ellegaard, sophie larsen, 
Benjamin hasselflug, rasmus Botoft, 
Martin Buch, amin Jensen, Thomas 
Mørk, nis Bank-Mikkelsen  
  
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  91 minutter  
   
pREMIERE

08/11

AnImAtIon / 
fAmIlIefIlm

Hotellets 
adresse er 666, 

transylvaniensstræde, 
umbre, rumænien. 

3D

Læs meget mere om vores mobile løsninger på brother.dk/mobil
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.

Har du sagt A for Apple, 
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Hvad skal du lave i weekenden?

Brug vores søgefunktion på BILLETnet.dk
som din personlige elektroniske
underholdningsguide til at finde ud af,
hvad der sker i dit lokalområde indenfor:

- Musik
- Teater & Underholdning
- Sport
- Familie
- Festivaler

God fornøjelse!

Tilmeld dig nyhedsbrevet BILLETnyt
på BILLETnet.dk og vores Facebook
gruppe BILLETnet: tinyurl.dk/21782

Be there - it's better live!

ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ:

1. Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt.
2. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.
3. Billetter refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af
aflysning.
4. Ekspeditions- og forsendelsesgebyr refunderes ikke.
5. BILLETnet A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende
arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af
arrangement eller i øvrigt andre reklamationer vedrørende
arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren.
6. Information om arrangørens fulde navn, adresse,
telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.
7. Stregkoden tillader kun adgang for én person. Ulovlig kopiering
eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, at du ikke får
adgang til arrangementet. Opbevar billetterne på samme måde,
som du vil gøre med almindelige billetter eller penge. BILLETnet
A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som
k ld l li k i i ll id l f bill tt

Henning Elkjær
henningelkjaer@dbmail.dk
+45 33220558

STÅPLADS
SEKTION: GATE 1

Dette ark er din billet
Medbring hele arket til arrangementet

Eventkode:

Kundenummer:

Ordrenummer:

Købsdato:

HJA1506A

101915

8830623

19. januar, 2011

onsdag, 15 juni, 2011 kl. 20:00

Algade 43
9320 Hjallerup

Billetpris:
Gebyr:

I alt:

Standard

- Stregkoden tillader kun adgang for én person.
- Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan
betyde, at du ikke får adgang til arrangementet.

16281425 1948 HJA

595.00 kr

20.00 kr

615.00 kr

Dørene åbnes kl. 18.00

The Eagles

www.eaglesihjallerup.dk

Hjallerup Koncertplads
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Hansen, Sofie Goos (BND)

Fra: Sekretariat for Go' Energimærket [goenergimaerket@team.goenergi.dk]
Sendt: 16. februar 2012 12:47
Til: Hansen, Sofie Goos (BND)
Emne: SV: Godkendelse af annnonce (DCP-J525W - Poplick)

Hej Sofie 

Tak for din mail 

Det ser rigtig fint ud. 

Hermed vores godkendelse for brugen af Go’ Energimærket i den fremsendte annonce (DCP-J525W - Poplick) 

Brugen af Go’ Energimærket på printeren godkendes under forudsætning af, at mærket i den trykte annonce vises 
med minimum 15mm i bredden. 

Venlig hilsen 

Rikke Vett-Samuelsen 
Sekretariat for Go’ Energimærket 
Tlf.: 33 95 58 37 
Dir.: 65 43 11 31 

På vegne af: 
 

 
Go’ Energi er en uafhængig, offentlig organisation,  
der skal skabe energiforbedringer i Danmark. 
 

Fra: sgh@brother.dk [mailto:sgh@brother.dk]
Sendt: 16. februar 2012 11:53 
Til: goenergimaerket@team.goenergi.dk
Emne: Godkendelse af annnonce (DCP-J525W - Poplick) 
 
Hej med jer 

Jeg sender her en annonce, som vi gerne vil have godkendt. 

På forhånd tak 

Sofie Goos Hansen
Media Graphic Designer

Tel: +45 43 31 31 31

Fax: +45 43 31 31 43

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 
2635 Ishøj 
Denmark

Please consider duplex printing to save paper and environment

endelsesgebyr refunderes ikke.
et ansvaarrrr oooovvveeeerrr ffffffooorrr kkkuuunndddeenn vveeeddddrrøøørreenndddeee
betalinnggggggsssssssssstttttaaaannnndddddssssnnniiinnngggg, kkkoonnnkkkkuurrrss,, aaaaffflllyyysssnnniiinngg aaaffff
gt annnddddddrrrreeeee rekklaamattioner veeddrrrøørreendde
endeeeeeeeelllsssseeeeeeee hherom rettess ttill aarrrrrraaannngggøøøørrreeennn.
gørrreeennnnssss ffullddee nnnaavvnnn, addreessssee,,
n fffååååååssss påå ttlff. 7700 1155 6655 65.
un aaddggang for én persoonn. UUUlovlig kopieerriing
af bbbbillleetttteer kann bbeettyyddee, att dddu ikke få

pp
r

et. OOOOppbbevvar bbilllleetterrnee ppåå ssaamme mmååddee,
minnnddeeliiiggeee bbilllleeetttteeerr eeellllleeer ppeenngge. BBIILLLLEETTnet

haaaaarr iinnntteett aanssvar forr pprroobbleeemmeer,,rr ssoomm
ll id l f bi l tt

- Stregkoden tillader kun adgang for én person.
Ul li k i iUUUlovlig kopiUUlovlig kopiering e- UloUlovliggg kopiering e UlovUlovligig kopiering egg p g ll l li t idller ulovligt viderell vid esesller uloovligtovligt videresreller ulovliovligt videresssg l f bill tt kalg afalg af billeetter kkanaanalg af billetter kanallgg  aaaff bbiilleetter kang

b tt d t d ikk fåt d ikkkkk fåbetyde at du ikke fåyde at du ikkbettydee at dt du ikke fååbetyde,de, at dt du iu ikkkee fåfå d tiilr adgang til arrangemar adgangn til arranl arrraanngemr adadggang ttil arrag til angem t tentettetenntteeentet.t.
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der skal skabe energiforbedringer i Danmark.

Fra:Fra:Fra: sgh@brother dksgh@brother.dksgh@brother.d [ [[kkk mailto:sgh@brother dkkmailto:sgh@brother.dkmailto:sgh@brother.dkk]]
Sendt:Sendt: 16. februar 2012 11:53 16. februar 2012 11:53 
Til:Til:Til: goenergimaerket@team.goenergi.dkoenergimaerket@team.goenergi.dk@tgoenergimaerket@@
Emne: Godkendelse aafaf annnonce (DCP-J525W - Popf annnonce (DCP-J525W - Popkeenndelsse af 5Wkeenndelssse f a lick)lick) ick)k)

Hej med jerHej med jer Hej med jer 

Jeg sender her en annnnonce, som vi gerne vonnce, som vi gerne von il have godkendt.have godkendt.end . 

På forhånd tak 

Sofie Goos Hanseennen
Media Graphic Designer

Tel: +45 43 31 3Tel: + 5 43 31 31 35 43 31 331 311 3

Fax: +45 43 3Fax: +45 43 31 31 31 31 443331 31 

Brother Nordic rother Nordicdic AA//SSA
Baldershøj 22ldershøj 22 
2635 2635 Ishøj 
DenmarkDenmark

Please consider duuplex printing to save paper and envirplex printing to save paper and envirex printing to save paper and envirnting to save paper and enplex printing to save paper and envirand eaavee paapsaa e paa ee pappe onmnmmeenntntnmenntt

AirPrint
Helt uden installation af driver 
eller applikation kan du printe 
direkte fra din iPad, iPhone eller 
iPod touch via WiFi. Udskriv f.eks. 
boardingkort, billetter, hjemme-
sider, e-mails og en masse andet, 
du har behov for at printe her og 
nu. Lettere kan det ikke være!

Udskriv også via Google Cloud PrintTM 

Med Google Cloud Print™ får du mulighed for at sende print til din printer derhjemme eller på arbejdet, 
uanset hvor du er. Du kan printe trådløst fra din smartphone, laptop eller enhver computer via internettet.

Vi har løsningen til det mobile behov

Brother iPrint&Scan 
Med Brothers iPrint&Scan-app kan du printe 
hjemmesider, fotos (JPEG) og pdf-fi ler samt 
scanne direkte til din Apple iPhone, iPad, 
iPod Touch, Android eller Windows Phone 7 
via det trådløse netværk. 

Den er praktisk og nem at anvende – bare 
download app’en, og den vil automatisk 
søge efter understøttede printere i det 
lokale trådløse netværk.

iPrint&Scan

Print-Mobilt-Kino-Nov.indd   1 10/17/2012   9:45:52 AM

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på
side 12

82,34% 
72 

stemmer
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Læs meget mere om vores mobile løsninger på brother.dk/mobil
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.

Har du sagt A for Apple, 
bør du sige B for Brother!
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Hvad skal du lave i weekenden?

Brug vores søgefunktion på BILLETnet.dk
som din personlige elektroniske
underholdningsguide til at finde ud af,
hvad der sker i dit lokalområde indenfor:

- Musik
- Teater & Underholdning
- Sport
- Familie
- Festivaler

God fornøjelse!

Tilmeld dig nyhedsbrevet BILLETnyt
på BILLETnet.dk og vores Facebook
gruppe BILLETnet: tinyurl.dk/21782

Be there - it's better live!

ARRANGØREN GØR OPMÆRKSOM PÅ:

1. Kontroller venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt.
2. Billetten erstattes ikke ved bortkomst.
3. Billetter refunderes kun af arrangøren og kun i tilfælde af
aflysning.
4. Ekspeditions- og forsendelsesgebyr refunderes ikke.
5. BILLETnet A/S har intet ansvar over for kunden vedrørende
arrangørens eventuelle betalingsstandsning, konkurs, aflysning af
arrangement eller i øvrigt andre reklamationer vedrørende
arrangementet. Al henvendelse herom rettes til arrangøren.
6. Information om arrangørens fulde navn, adresse,
telefonnummer m.m. kan fås på tlf. 70 15 65 65.
7. Stregkoden tillader kun adgang for én person. Ulovlig kopiering
eller ulovligt videresalg af billetter kan betyde, at du ikke får
adgang til arrangementet. Opbevar billetterne på samme måde,
som du vil gøre med almindelige billetter eller penge. BILLETnet
A/S og/eller arrangøren har intet ansvar for problemer, som
k ld l li k i i ll id l f bill tt

Henning Elkjær
henningelkjaer@dbmail.dk
+45 33220558

STÅPLADS
SEKTION: GATE 1

Dette ark er din billet
Medbring hele arket til arrangementet

Eventkode:

Kundenummer:

Ordrenummer:

Købsdato:

HJA1506A

101915

8830623

19. januar, 2011

onsdag, 15 juni, 2011 kl. 20:00

Algade 43
9320 Hjallerup

Billetpris:
Gebyr:

I alt:

Standard

- Stregkoden tillader kun adgang for én person.
- Ulovlig kopiering eller ulovligt videresalg af billetter kan
betyde, at du ikke får adgang til arrangementet.

16281425 1948 HJA

595.00 kr

20.00 kr

615.00 kr

Dørene åbnes kl. 18.00

The Eagles

www.eaglesihjallerup.dk

Hjallerup Koncertplads
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Hansen, Sofie Goos (BND)

Fra: Sekretariat for Go' Energimærket [goenergimaerket@team.goenergi.dk]
Sendt: 16. februar 2012 12:47
Til: Hansen, Sofie Goos (BND)
Emne: SV: Godkendelse af annnonce (DCP-J525W - Poplick)

Hej Sofie 

Tak for din mail 

Det ser rigtig fint ud. 

Hermed vores godkendelse for brugen af Go’ Energimærket i den fremsendte annonce (DCP-J525W - Poplick) 

Brugen af Go’ Energimærket på printeren godkendes under forudsætning af, at mærket i den trykte annonce vises 
med minimum 15mm i bredden. 

Venlig hilsen 

Rikke Vett-Samuelsen 
Sekretariat for Go’ Energimærket 
Tlf.: 33 95 58 37 
Dir.: 65 43 11 31 

På vegne af: 
 

 
Go’ Energi er en uafhængig, offentlig organisation,  
der skal skabe energiforbedringer i Danmark. 
 

Fra: sgh@brother.dk [mailto:sgh@brother.dk]
Sendt: 16. februar 2012 11:53 
Til: goenergimaerket@team.goenergi.dk
Emne: Godkendelse af annnonce (DCP-J525W - Poplick) 
 
Hej med jer 

Jeg sender her en annonce, som vi gerne vil have godkendt. 

På forhånd tak 

Sofie Goos Hansen
Media Graphic Designer

Tel: +45 43 31 31 31

Fax: +45 43 31 31 43

Brother Nordic A/S
Baldershøj 22 
2635 Ishøj 
Denmark

Please consider duplex printing to save paper and environment

endelsesgebyr refunderes ikke.
et ansvaarrrr oooovvveeeerrr ffffffooorrr kkkuuunndddeenn vveeeddddrrøøørreenndddeee
betalinnggggggsssssssssstttttaaaannnndddddssssnnniiinnngggg, kkkoonnnkkkkuurrrss,, aaaaffflllyyysssnnniiinngg aaaffff
gt annnddddddrrrreeeee rekklaamattioner veeddrrrøørreendde
endeeeeeeeelllsssseeeeeeee hherom rettess ttill aarrrrrraaannngggøøøørrreeennn.
gørrreeennnnssss ffullddee nnnaavvnnn, addreessssee,,
n fffååååååssss påå ttlff. 7700 1155 6655 65.
un aaddggang for én persoonn. UUUlovlig kopieerriing
af bbbbillleetttteer kann bbeettyyddee, att dddu ikke få

pp
r

et. OOOOppbbevvar bbilllleetterrnee ppåå ssaamme mmååddee,
minnnddeeliiiggeee bbilllleeetttteeerr eeellllleeer ppeenngge. BBIILLLLEETTnet

haaaaarr iinnntteett aanssvar forr pprroobbleeemmeer,,rr ssoomm
ll id l f bi l tt

- Stregkoden tillader kun adgang for én person.
Ul li k i iUUUlovlig kopiUUlovlig kopiering e- UloUlovliggg kopiering e UlovUlovligig kopiering egg p g ll l li t idller ulovligt viderell vid esesller uloovligtovligt videresreller ulovliovligt videresssg l f bill tt kalg afalg af billeetter kkanaanalg af billetter kanallgg  aaaff bbiilleetter kang

b tt d t d ikk fåt d ikkkkk fåbetyde at du ikke fåyde at du ikkbettydee at dt du ikke fååbetyde,de, at dt du iu ikkkee fåfå d tiilr adgang til arrangemar adgangn til arranl arrraanngemr adadggang ttil arrag til angem t tentettetenntteeentet.t.
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der skal skabe energiforbedringer i Danmark.

Fra:Fra:Fra: sgh@brother dksgh@brother.dksgh@brother.d [ [[kkk mailto:sgh@brother dkkmailto:sgh@brother.dkmailto:sgh@brother.dkk]]
Sendt:Sendt: 16. februar 2012 11:53 16. februar 2012 11:53 
Til:Til:Til: goenergimaerket@team.goenergi.dkoenergimaerket@team.goenergi.dk@tgoenergimaerket@@
Emne: Godkendelse aafaf annnonce (DCP-J525W - Popf annnonce (DCP-J525W - Popkeenndelsse af 5Wkeenndelssse f a lick)lick) ick)k)

Hej med jerHej med jer Hej med jer 

Jeg sender her en annnnonce, som vi gerne vonnce, som vi gerne von il have godkendt.have godkendt.end . 

På forhånd tak 

Sofie Goos Hanseennen
Media Graphic Designer

Tel: +45 43 31 3Tel: + 5 43 31 31 35 43 31 331 311 3

Fax: +45 43 3Fax: +45 43 31 31 31 31 443331 31 

Brother Nordic rother Nordicdic AA//SSA
Baldershøj 22ldershøj 22 
2635 2635 Ishøj 
DenmarkDenmark

Please consider duuplex printing to save paper and envirplex printing to save paper and envirex printing to save paper and envirnting to save paper and enplex printing to save paper and envirand eaavee paapsaa e paa ee pappe onmnmmeenntntnmenntt

AirPrint
Helt uden installation af driver 
eller applikation kan du printe 
direkte fra din iPad, iPhone eller 
iPod touch via WiFi. Udskriv f.eks. 
boardingkort, billetter, hjemme-
sider, e-mails og en masse andet, 
du har behov for at printe her og 
nu. Lettere kan det ikke være!

Udskriv også via Google Cloud PrintTM 

Med Google Cloud Print™ får du mulighed for at sende print til din printer derhjemme eller på arbejdet, 
uanset hvor du er. Du kan printe trådløst fra din smartphone, laptop eller enhver computer via internettet.

Vi har løsningen til det mobile behov

Brother iPrint&Scan 
Med Brothers iPrint&Scan-app kan du printe 
hjemmesider, fotos (JPEG) og pdf-fi ler samt 
scanne direkte til din Apple iPhone, iPad, 
iPod Touch, Android eller Windows Phone 7 
via det trådløse netværk. 

Den er praktisk og nem at anvende – bare 
download app’en, og den vil automatisk 
søge efter understøttede printere i det 
lokale trådløse netværk.

iPrint&Scan

Print-Mobilt-Kino-Nov.indd   1 10/17/2012   9:45:52 AM
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ORIGINALTITEL argo  
  
INSTRuKTØR Ben affleck 
 
SKuESpILLERE
Ben affleck, Bryan Cranston, John 
goodman, alan arkin, Taylor schilling, 
kyle Chandler, Chris Messina, Clea 
Duvall, Cas anvar    
 
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  120 minutter  
   
pREMIERE

08/11

thrIller Den 4. november 1979 når den iranske revolu-

tion sit hidtidige kogepunkt, og da vrede de-

monstranter stormer den amerikanske ambassade 

i Teheran, bliver 52 amerikanere taget som gidsler. 

Men midt i alt kaos lykkes det seks amerikanske di-

plomater at slippe væk og søge tilflugt hjemme hos 

den canadiske ambassadør. Da det kun er et spørgs-

mål om tid, før de seks bliver fundet og sandsynlig-

vis dræbt, finder en CIA-specialist ved navn Tony 

Mendez (Ben Affleck) på en risikabel plan, som skal 

få dem sikkert ud af landet. Ambassadørerne skal 

nemlig agere filmhold på rejse for at have bare den 

mindste chance for flugt.

Ben Affleck leverer med ’Operation Argo’ sin tredje 

spillefilm som instruktør efter de kritikerroste ’Gone 

Baby Gone’ (2007) og ’The Town’ (2010). I modsæt-

ning til de to første film er handlingen i ’Operation 

Argo’ flyttet fra Afflecks elskede Boston til flere an-

dre steder - Washington, Los Angeles og Teheran. 

Filmen er baseret på virkelige hændelser skildret i 

artiklen ’How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Re-

scue Americans from Teheran’. Ud over Affleck selv 

spiller Bryan Cranston (kendt fra TV-serien ’Breaking 

Bad’ og den nye version af ’Total Recall’), Alan Arkin 

(Little Miss Sunshine) og John Goodman (The Big Le-

bowski) roller i filmen.

et sandt Bedrag

OpERATION ARGO

’operation argo’ 
anses allerede som 

sikker kandidat til en 
oscar-nominering 

for Bedste  film

77,55 % 
62

stemmer

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12
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ORIGINALTITEL 
People like Us   
 
INSTRuKTØR alex kurtzman 
 
SKuESpILLERE
Chris Pine, elizabeth Banks, Michael 
hall D’addario, Michelle Pfeiffer, 
olivia wilde, Philip Baker hall  
  
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  114 minutter  
   
pREMIERE

08/11

DrAmAD a Sams far dør, og han kommer hjem til be-

gravelsen efter en lang periode uden kon-

takt, håber han i det mindste på en mindre arv, 

der kan hjælpe ham ud af det seneste bekneb. 

Der er dog intet at komme efter, for i et brev har 

faren efterladt alle sine penge til en dreng ved 

navn Josh Davis - en fuldstændig ukendt person 

for Sam (Chris Pine). Det viser sig, at den hårdt-

prøvede Josh er søn af kvinden Frankie (Elizabeth 

Banks), som Sam mistænker for at være sin egen 

ukendte søster. Uden at fortælle hvem han egent-

lig er, og uden at have givet arven videre til den 

retsmæssige ejer, tager Sam kontakt til den lille 

familie, som han udvikler et venskab til.

Chris Pine og Elizabeth Banks hører efterhånden 

blandt de veletablerede navne i Hollywood, og de 

spiller over for hinanden i selskab med den ru-

tinerede Michelle Pfeiffer. Dramaet er skrevet 

og instrueret af Alex Kurtzman, der debuterer 

som spillefilmsinstruktør, men som tidligere har 

skrevet manuskript til store blockbusters som 

fx ’Mission: Impossible III’ (2006) og ’Star Trek’ 

(2009), hvor sidstnævnte også havde Chris Pine 

i hovedrollen.

Både Hilary swank, 
rachel mcadams og 

amy adams var på tale 
til rollen, der i sidste ende 

gik til elizabeth Banks.

pEOpLE LIKE uS
arVen…



93,41% 
6336 
stemmer

Læs om Angela Sarafyan og 
vampyr-klanerne på side 8
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ORIGINALTITEL the twilight 
saga: Breaking dawn - Part 2 
 
INSTRuKTØR Bill Condon 
 
SKuESpILLERE
kristen stewart, robert Pattinson, 
taylor lautner, mackenzie foy, 
dakota fanning, ashley greene, 
kellan lutz, nikki reed, michael 
sheen, maggie grace, elizabeth 
reaser, Cameron Bright, Booboo 
stewart, angela sarafyan  
  
LAND us a , 2012    
  
SpILLETID 116 minu t ter   
   
pREMIERE

15/11

ROMANTIK / 
DRAMA /
TEENAGEFILM

Reddet på barselssengen af et bid 

er Bella Cullen nu endelig trans-

formeret til en vampyr. Hun og Edward 

er netop blevet forældre til datteren 

Renesmee. Men barnet vækker for-

undring i vampyrverdenen, fordi hun 

er halvt menneske, halvt vampyr. Den 

ældgamle og øverste vampyrslægt 

Volturi frygter, at Renesmees eksistens 

kan blive en trussel mod hele slægten 

og vil derfor rydde hende af vejen. Fa-

milien Cullen vil gøre alt for at beskyt-

te deres eget kød og blod, men de kan 

ikke stå imod Volturi alene. Sammen 

med så mange allierede de kan samle, 

må Cullen-klanen forberede sig på det 

ultimative og altafgørende opgør for at 

forsvarer deres familie. 

Der bliver lagt op til episk opgør mel-

lem vampyrklanerne i det femte og 

sidste kapitel i serien, der er en filma-

tisering af Stephenie Meyers berømte 

romaner, som i sig selv er blevet et stort 

fænomen.  ’Twilight’ (2008), som var 

den første film i serien, indtjente lige 

knap 200 mio. dollars på verdensplan, 

og siden da er indtjeningen kun vok-

set. Sammenlagt har serien rundet en 

mia. dollars på verdsensplan. Den sid-

ste bog er blevet delt op i to film, som 

blev optaget ud i ét. Budgettet var på 

75 millioner dollars, hvilket er det høje-

ste budget for en film i Twilight-serien. 

Instruktøren Bill Condon, der også er 

manden bag ’Dreamgirls’ (2006), er den 

eneste, der har instrueret mere end én 

Twilight-film.

romAntIK / DrAmA / 
teenAgefIlm

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12



filmselskabet var
egentlig på udkig 

efter en 5-6-årig pige, 
men endte alligevel med at 

vælge den 11-årige mackenzie 
foy til rollen som renesmee.
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rod i ægteskaBet

hOpE SpRINGS

ORIGINALTITEL hope spr ings 
  
INSTRuKTØR Dav id Fr ankel  
 
SKuESpILLERE
Meryl streep, steve Carell, 
Tommy lee Jones, Jean smart  
 
LAND  Usa, 2012   
  
SpILLETID  100 minutter  
   
pREMIERE

15/11

A lting går sin vante gang for ægteparret 

Kay (Meryl Streep) og Arnold (Tommy Lee 

Jones). Hver eneste morgen læser Arnold sin avis 

over morgenmaden, tager på arbejde, kommer 

hjem, ser sport på TV og tilbringer natten i sit 

eget soveværelse. Kay, der er ansat i en dame-

tøjsforretning, savner derfor noget nyt i deres 

30-årige ægteskab. Arnold har ingen problemer 

med deres forhold, så det kommer som et chok, 

da Kay bestiller tid hos parterapeuten Dr. Bernie 

Feld (Steve Carell). Hans praksis ligger i en idyl-

lisk by i Maine, hvor Kay og Arnold rejser til for 

at komme de daglige rutiner til livs og genskabe 

den glød, der i sin tid fik dem til at forelske sig i 

hinanden.

’Hope Springs’ er en blanding af romantisk drama 

og komedie. Filmen er instrueret af David Fran-

kel, der nok bedst er kendt for sin filmatisering 

af ’The Devil Wears Prada’ (2006) med Meryl 

Streep. I ’Hope Springs’ har Streep igen en hoved-

rolle, og denne gang er det over for Tommy Lee 

Jones (No Country for Old Men) og Steve Carell 

(Crazy, Stupid, Love.). Manuskriptet er Vanessa 

Taylors spillefilmsdebut, men hun er en rutineret 

TV-skribent med serier som ’Game of Thrones’ og 

’Alias’ på CV’et. Filmen er en del af Biografklub 

Danmark.

DrAmA / KomeDIe / 
romAntIK

Jeff Bridges skulle 
egentlig have spillet 

rollen som arnold, 
der i sidste ende gik 

til tommy lee Jones.

76,93% 
59 

stemmer

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12
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HD-OPLEVELSER TIL BUDGETPRIS
DENON 5.1-SURROUNDRECEIVER
Denons mindste surround-receiver har 5 x 75 watt, 
kvalitetskomponenter i forstærkerdelen, 3D-under-
støttelse og fuld indbygget HD-audiodekodning. Så er 
du klar til ægte HD-fi lmoplevelser! HDMI-ind på front 
til f.eks. pc eller videokamera. AVR-1513

1.999,-

SMART OG ØKONOMISK
PANASONIC BLU-RAY-AFSPILLER
Elegant Blu-ray afspiller, som giver dig fl otte højoplø-
ste fi lmoplevelser og mange muligheder til en yderst 
fornuftig pris. Med den indbyggede netværksfunk-
tion kan du afspille video, fotos og musik direkte fra 
din pc med fuld fjernbetjening. DMP-BD75EG

790,-

STOR LYD TIL SMÅ PENGE
ARGON 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Dette kompakte system i Argons elegante Curve-
design giver dig alt, hvad du behøver for at fylde 
stuen med herlig 5.1-kanals surroundlyd uden 
samtidig at fylde stuen med højttalere eller sprænge 
budgettet. JUNIOR 40

PAKKEPRIS  2.494,- (INKL. SUB)

 SE FLERE RECEIVERE 
 PÅ SIDE 6-7  SPAR 1.100,- 

 SPAR 400,- 

 SE FLERE BLU-RAY 
 PÅ SIDE 7 OG 13 

 SE FLERE HØJTTALERE 
 PÅ SIDE 8-9 

– IKKE MINDST I DIN HJEMMEBIOGRAF 

STØRRELSEN 
BETYDER 
ALTSÅ NOGET
Med en fi lmprojektor får du billeder, der skal måles i meter i stedet for 
i tommer. Her kan du nyde fi lm, koncerter, sport, spil m.m. i forrygende 
HD-kvalitet, og du får en biograf-fornemmelse, der overgår selv det største 
fl ad-tv. Du kan endda få 3D, hvis du ønsker det.

Snyd ikke dig selv for halvdelen af fornøjelsen ved at vælge en plastik-
hjemmebio fra supermarkedet. I Hi-Fi Klubben fi nder du kvalitetsløsninger 
til både små og store behov, og vi hjælper dig med alle dine spørgsmål. 
Glæd dig til den ultimative fi lmoplevelse hjemme i din egen stue!

2
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FILMOPLEVELSER I KÆMPEFORMAT
OPTOMA DLP-FILMPROJEKTOR
Avanceret og kompakt 1920x1080 Full-HD projektor, 
som tager dig med ind i HD-himlen uden at sprænge 
budgettet. Her får du knivskarpe, kæmpestore bil-
leder med utrolig detaljerigdom og fl otte farver. HD23

6.499,-

*L
is

sa
u 

B
A

SI
S 

76
”,

 s
å 

læ
ng

e 
la

ge
r 

ha
ve

s.
 V

i h
ar

 m
an

ge
, m

en
 ik

ke
 u

be
gr

æ
ns

et
 a

nt
al

. 
 SE FLERE PROJEKTORER 
 OG TV PÅ SIDE 12-13 

 FÅ ET 76” LÆRRED (VÆRDI: 1.499,-) 
 MED I KØBET VED 
 KØB AF PROJEKTOR* 

FØR DU KØBER PROJEKTOR
I en projektor-hjemmebiograf skal 
der være mørkt. Hvis du ikke kan 
mørklægge lokalet fuldstændigt, fal-
der projektorens kvaliteter til jorden, 
uanset hvor god den er. I så fald 
kan et storskærms fl ad-tv være den 
bedste løsning, især fordi de helt 
store tv fra 50” og opefter er blevet 
økonomisk overkommelige.

Lærredet er en anden vigtig detalje. 
Mange bruger alle pengene og al 
energien på at få en supergod pro-
jektor for så at runde af med et bil-
ligt lærred – eller måske endda blot 
bruge den hvide væg derhjemme. 
Det går hårdt ud over billedkvali-
teten, så tænk et ordentligt lærrred 
ind i budgettet.

Sidst, men ikke mindst: Vælg altid en 
rigtig fi lmprojektor. Dataprojektorer 
er lavet til kontorbrug og PowerPoint, 

de støjer, og de er ikke eg-
nede til fi lmvisning, uanset 
hvor fi ne tekniske data de 

har. 

GØR DET RIGTIGT!

Martin Olsen
Martin Olsen
Butikchef, Holbæk

er lavet til kontorbrug og PowerPoint, 
de støjer, og de er ikke eg-
nede til fi lmvisning, uanset 
hvor fi ne tekniske data de 

har. 
Martin Olsen
Martin Olsen
Butikchef, Holbæk
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kvalitetskomponenter i forstærkerdelen, 3D-under-
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Elegant Blu-ray afspiller, som giver dig fl otte højoplø-
ste fi lmoplevelser og mange muligheder til en yderst 
fornuftig pris. Med den indbyggede netværksfunk-
tion kan du afspille video, fotos og musik direkte fra 
din pc med fuld fjernbetjening. DMP-BD75EG

790,-

STOR LYD TIL SMÅ PENGE
ARGON 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Dette kompakte system i Argons elegante Curve-
design giver dig alt, hvad du behøver for at fylde 
stuen med herlig 5.1-kanals surroundlyd uden 
samtidig at fylde stuen med højttalere eller sprænge 
budgettet. JUNIOR 40

PAKKEPRIS  2.494,- (INKL. SUB)

 SE FLERE RECEIVERE 
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 SE FLERE BLU-RAY 
 PÅ SIDE 7 OG 13 

 SE FLERE HØJTTALERE 
 PÅ SIDE 8-9 

– IKKE MINDST I DIN HJEMMEBIOGRAF 

STØRRELSEN 
BETYDER 
ALTSÅ NOGET
Med en fi lmprojektor får du billeder, der skal måles i meter i stedet for 
i tommer. Her kan du nyde fi lm, koncerter, sport, spil m.m. i forrygende 
HD-kvalitet, og du får en biograf-fornemmelse, der overgår selv det største 
fl ad-tv. Du kan endda få 3D, hvis du ønsker det.

Snyd ikke dig selv for halvdelen af fornøjelsen ved at vælge en plastik-
hjemmebio fra supermarkedet. I Hi-Fi Klubben fi nder du kvalitetsløsninger 
til både små og store behov, og vi hjælper dig med alle dine spørgsmål. 
Glæd dig til den ultimative fi lmoplevelse hjemme i din egen stue!
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HI-FI KLUBBEN SOLUTIONS – HJÆLP FRA A TIL Z
Hvis du skal bygge nyt eller bygge om, kan du spare meget besvær og mange penge ved at 
tænke lyd og billede ind i projektet, allerede mens det ligger på tegnebrættet. Samtidig 
kan du allerede fra start få et samlet overblik over, hvilke produkter du skal bruge, og 
hvad den samlede løsning kommer til at koste.
Hi-Fi Klubben Solutions er Hi-Fi Klubbens projektafdeling, som kan varetage disse 
opgaver for både private, virksomheder og offentlige institutioner. Vores specialister har 
grundig erfaring inden for projektering og installation, og ud fra dine ønsker kan vi køre hele proces-
sen igennem for dig.

VI KLARER BÅDE STORE OG SMÅ PROJEKTER
Kom ind i din lokale Hi-Fi Klubben butik, hvis du vil bruge os i forbindelse med en opgave. I mange tilfælde kan butikken selv klare det nød-
vendige, men ellers sørger vi for at sætte dig i kontakt med en af vores specialister. Så er du i trygge hænder, og du kan nøjes med én kon-
taktperson i stedet for på egen hånd at skulle holde styr på arkitekt og håndværkere. Læs mere om Hi-Fi Klubben Solutions på hifi klubben.dk

grundig erfaring inden for projektering og installation, og ud fra dine ønsker kan vi køre hele proces-

4
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Overalt i huset er der valgt 
løsninger, som matcher 
behovet både lydmæssigt og 
visuelt. Alle kabler er lagt 
ind i væggene, musikken 
overføres trådløst, og de fl e-
ste af højttalerne er indbyg-
gede. Et sæt elegante DALI 
FAZON F5-højttalere sørger 
for musikken i dagligstuen.

Hjemmebio 
på kvisten

I Anja og Peders hjem dominerer hi-fi -anlæg-
get ikke indretningen. Det betyder dog ikke, at 
der er gået på kompromis. Overalt er der valgt 
den løsning, der gav den bedste musiknydel-
se. Ikke mere og ikke mindre. Men vore værter 
går gerne et ekstra stykke vej for at gøre re-
sultatet smukkere.

Huset blev købt for halvandet år siden, hvor 
skiftende lejere gennem fl ere årtier havde ef-
terladt det i en mildt sagt miserabel stand. Da 
huset skulle renoveres fra bunden, var det mu-
ligt at tænke musik og hi-fi  ind i indretningen fra 
begyndelsen. 

Alle kabler er lagt ind i væggene, musikken 
overføres trådløst, og de fl este af højttalerne 
er indbyggede. Selvom man overalt er omgivet 
af lyd i høj kvalitet, dominerer udstyret ikke. 
Stuerne er lyse og venlige, og indretningen 
med ny dansk kunst på væggene og klassiske 
designmøbler vidner om, at der her er tænkt 
rigtig meget over indretningen.

METALLISK SKØNHED I KØKKENET
I køkkenet forsyner en NAD-forstærker et sæt 
indbygningshøjttalere fra DALI. Lydkilden er, 
som overalt i huset, en trådløs Sonos-afspil-
ler. Forstærkeren troner i egen metallisk ma-
jestæt oven på et køkkenskab.

”NAD’en er en stor grå klump metal, men 
den har en skulpturel skønhed,” mener Peder. 
”Hvem siger i øvrigt, at den er grimmere end 
de andre metalgenstande på køkkenskabet?”

Anja mener dog, at der er stor forskel på 
forstærkeren og de Georg Jensen-designede 
metal-frugtskåle på køkkenskabet. For hende 
drejer det sig mere om musikken end teknikken. 
Det skal lyde godt, men anlægget må ikke øde-
lægge indretningen.

HVOR ER DIT ANLÆG?
Huset er fyldt med musik, men når der skal lyt-
tes for alvor, sker det som regel i dagligstuen, 
hvor et par sorte DALI FAZON F5-højttalere 
står trukket en anelse ud fra stuens hjørner. 
Men hvor er resten af stereoanlægget?

”Resten” viser sig at være en lille trådløs 
Sonos-afspiller, gemt bag den ene højttaler. 
Sonos’en er forbundet til en NAD-forstærker, 
som er gemt af vejen på en hylde i kælderen. 
Der er ikke brug for forstærkeren i stuen. 
Sonos-systemet er den eneste signalkilde, og 

al styring foregår via iPhones og iPads. 
Anja er tydeligvis tilfreds med resultatet. 

Hun har taget skiftende hi-fi -anlæg gennem 
tiden med sindsro og mener, at tingene skal 
have lov til at ligne det, som de er. Hun har dog 
en mærkesag:

”Jeg kan rigtig godt lide højttalerne, fordi 
de er lakerede. Der har været alt, alt for meget 
træ i hi-fi -anlæggene i mange år. Og det ser 
frygtelig gammeldags ud!”

MUSIKKROG I TV-STUEN
I tv-stuen er fjernsynet konge. Et 63-tommers 
plasma-tv sørger for tv-underholdning i stort 
format. For at få lyden til at matche billedet 
går lyden via en Argon-forstærker og to fl ade 
højttalere, igen fra danske DALI. Tv-anlæg-
get er alene beregnet til fjernsynskigning. 

HJEMMEBIO PÅ KVISTEN
Husets største anlæg befi nder sig i hjemme-
biografen på tredje sal, som er indrettet un-
der spærene i loftsrummet. Skrå vægge og en 
tyk træbjælke tværs over gulvet (som bærer 
loftet i stuen nedenunder) viser, at rummet 
ikke oprindelig er beregnet til beboelse. 

Ligesom i de fl este rum i huset er alle højtta-
lere i hjemmebiografen fra DALI og indbygget 
i væggen. Selv de to subwoofere er indbyg-
gede bag gitre i væggen. Billedet leveres af et 
64-tommers Samsung plasma-tv, mens Denon 
har leveret Blu-ray-afspiller og receiver.

Selvom rummet først og fremmest bruges 
til fi lm og koncertoptagelser, er det stadig 

muligt at hente musik herop, igen ved hjælp af 
en trådløs Sonos-afspiller.

AFSLAPNING I HOVEDSÆDET
Peder er en garvet lydentusiast, og hi-fi  har væ-
ret en stor del af hans liv siden teenageårene. 
Hans nuværende anlæg er det mest diskrete 
nogen sinde:

”Jeg elsker først om fremmest musik, og når 
jeg kommer hjem fra arbejde, står der afslap-
ning på programmet snarere end kritisk lyt-
ning,” siger han. Musikken nydes ofte liggende 
på sofaen i dagligstuen. Her er stereoperspek-
tivet underordnet, men den tonale balance skal 
stadig være i orden.

Anja og Peder byggede det meste af lydudstyret ind i væg-
gene for at få musik overalt uden at fylde huset med anlæg. 
Resultatet blev et hjem, hvor musikken er tilgængelig overalt, 
men hvor man leder forgæves efter et synligt anlæg.

DALI FAZON F5-højttalere 
sørger for musikken i dag-
ligstuen. Den stramme og 
velkontrollerede bas passer 
godt til det kvadratiske, 
bastunge rum, og både Pe-
der og Anja sætter stor pris 
på det stilrene design.
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tænke lyd og billede ind i projektet, allerede mens det ligger på tegnebrættet. Samtidig 
kan du allerede fra start få et samlet overblik over, hvilke produkter du skal bruge, og 
hvad den samlede løsning kommer til at koste.
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grundig erfaring inden for projektering og installation, og ud fra dine ønsker kan vi køre hele proces-

4

DK_Hjemmekinoindstik_2012_Kino_198x297_nyt format.indd   4 10/19/2012   5:02:10 PM

  a n n o n C e t i l l æ g



– TIL GENGÆLD VED VI ALT OM, 
HVORDAN DU FÅR EN FED HJEMMEBIOGRAF

VI ANER IKKE EN DYT 
OM BRØDRISTERE OG 
KØLESKABE
Hvis du læser dette, har du sikkert også læst reklamer fra andre, som 
gerne vil sælge dig en hjemmebiograf. Det kan være fristende at hoppe 
på en pakkeløsning, som intet fylder og (næsten) intet koster. Til det 
har vi kun én ting at sige: Glem det – det er penge lige ud ad vinduet!

I Hi-Fi Klubben nægter vi at sælge dig underlødige plastiksystemer, så 
du får ikke hjemmebio for en tusse hos os. Til gengæld lover vi, at vi vil 
lytte til dine ønsker og fi nde frem til en rigtig hi-fi -hjemmebiograf, som 
du kan nyde i mange år. Kom ind og se mulighederne – det kan gøres 
meget billigere, end du tror!

VELSPILLENDE MED 
NETVÆRK OG AIRPLAY
DENON 5.1-SURROUNDRECEIVER
Velspillende hjemmebio-nyhed med 5 
x 80 watt, indbygget netværksfunktion 
med AirPlay samt Audio Return Channel, 
der giver færre grimme kabler til dit tv. 
Auto-setup gør opsætningen nem, og 
via Denons gratis remote app kan du 
fjernbetjene receiveren – inkl. Blu-ray-
afspiller – fra din smartphone eller tablet 
(iOS/Android). Dybden er kun beskedne 
33 cm, så AVR-1713 er ekstra nem at 
placere i reolen. AVR-1713

3.299,-

 SPAR 400,- 

SPOTIFY
via

AIRPLAYAIRPLAY
WiMP

via
AIRPLAYAIRPLAY

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDINTRO

▶

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDRECEIVER

▶

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDSETUP

▶

6
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VELLYDENDE OG ELEGANT
CAMBRIDGE 7.1-SURROUNDRECEIVER/BLU-RAY
Særdeles velspillende surroundløsning med 7 x 90 
watt og alt det nødvendige for at nyde ægte 7.1-kanals 
HD-hjemmebio i meget høj kvalitet. Med en højde/
dybde på kun 11/34 cm er 551R nem at placere 
selv på trange steder, og du kan glæde dig over det 
stilrene aluminiumsdesign. Den avancerede Blu-ray 
understøtter næsten ethvert tænkeligt format og giver 
dig også en fl ot lyd til dine musik-cd’er. 551R, NOR-
MALPRIS: 6.999,- / 651BD, NORMALPRIS: 4.999,- 

PAKKEPRIS 9.998,- 

OPGRADÉR DIN HJEMMEBIO
NAD 7.1-SURROUNDRECEIVER/BLU-RAY 
T757 v2 er opbygget med NAD’s geniale MDC-modu-
ler, så du kan opgradere til nye teknologier uden at ud-
skifte hele receiveren. Lyden er i top med 7 x 120 watt 
og en bomstærk strømforsyning. Den nye v2-udgave 
har fået nyt videomodul med Audio Return Channel og 
HDMI-CEC – endnu et bevis på, at MDC-konceptet er 
både smart og besparende. Blu-ray-afspilleren har 3D 
og trådløs netværksfunktion. T757 V2/T567 

T757 V2 8.999,-  T567 2.999,-

HJEMMEBIO I TOPKLASSE
DENON 7.2-SURROUNDRECEIVER/BLU-RAY 
Ny topklasse-receiver spækket med audiofi le godbidder 
og hele 7 x 125 watt. I kombination med DBT-3313UD 
Blu-ray-afspilleren kan du via Denon Link HD få ”jitter-fri” 
overførsel af alle audiosignaler. 24-bit audio-opsampling 
er også med til at løfte din fi lm- og musikoplevelse et 
niveau op. Via HDMI Zone 2 kan du sende digital multi-
kanals-lyd og billede til et andet rum. Front i aluminium. 
AVR-3313/DBT-3313UD 

AVR3313 9.499,- DBT3313UD 7.999,-

PERFEKT TIL NETVÆRKET
DENON 7.1-SURROUNDRECEIVER
Avanceret model med 7 x 95 watt, lækker grafi sk bru-
gerfl ade og masser af muligheder. Indbygget Spotify-
understøttelse giver dig direkte adgang til alverdens 
musik uden ekstra udstyr, og du kan også streame 
internetradio og din egen musik fra pc. AVR-2113 

3.999,-

ÆGTE HD-HJEMMEBIO FOR ALLE
NAD 7.1-SURROUNDRECEIVER 
7 x 60 watt, høj lydkvalitet samt 3D-understøttelse, 
HDMI-videokonvertering og Audio Return Channel, så 
du kan nøjes med ét kabel til dit tv på væggen. Med 
auto-setup og brugervenlige menuer er det hele lige til 
at gå til. Kan udbygges med DAB+ modul. T748 

4.499,-

SKABT TIL DIGITAL KVALITET
DENON 7.2-SURROUNDRECEIVER/BLU-RAY
Med 7 x 105 watt er du i den tunge receiver-klasse, og 
du får avancerede fi nesser som f.eks. Audyssey DSX og 
to samtidige HDMI-udgange. Blu-ray-afspilleren er skabt 
til at udnytte de nyeste digitale muligheder, og det hele kan 
fjernbetjenes fra iOS/Android. AVR-2313/DBT-1713UD 

AVR2313 6.499,- DBT1713UD 3.799,-

VI ANER IKKE EN DYT 
OM BRØDRISTERE OG 
KØLESKABE

 SPAR 2.000,- 

 SPAR 500,- 

WiMP
via

AIRPLAYAIRPLAY

WiMP
via

AIRPLAYAIRPLAY

WiMP
via

AIRPLAYAIRPLAY

NETFLIX
READYREADY

NETFLIX
READYREADY

Er en surround-receiver opgivet 
til f.eks. 7 x 100 watt, betød det i 

gamle dage ”100 watt i to 
af de syv kanaler i hele 
frekvensområdet”. Dette 
er i det mindste nok til at 

spille stereo fornuftigt, 
men i dag er nogle 

producenter blevet så smarte, at de i 
stedet opgiver effekten for en 1 kHz-
hyletone i 6 ohm i én enkelt kanal! 
Disse ”markedsførings-watt” får pro-
duktet til at se meget kraftigere ud, 
end det i virkeligheden er, men en 
sammenligning af en seriøs hi-fi -ef-
fekt i to kanaler og en hyletone i én 

kanal giver ingen mening – det 
er æbler og rådne pærer. 

Da mange af vores konkurrenter 
stædigt nægter at opgive ”rigtige” hi-
fi  watt, er vi nødt til også at give dig 
sminke-wattene på f.eks. NAD og De-
non, så du kan sammenligne pærer 
med pærer. Vi vil ikke være bekendt 
at bruge markedsførings-watt her, 
men du kan fi nde tallene på vores 
hjemmeside – sammen med alle de 
andre effektopgivelser, vi har kunnet 
opdrive! 

HØR EFTER!

Emil Schacke
Emil Schacke
Butikchef, Frederiksberg

gamle dage ”100 watt i to gamle dage ”100 watt i to 
af de syv kanaler i hele af de syv kanaler i hele 
frekvensområdet”. Dette 
er i det mindste nok til at er i det mindste nok til at 

spille stereo fornuftigt, spille stereo fornuftigt, 
men i dag er nogle 

Emil Schacke

WATT ER IKKE BARE WATT!
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– TIL GENGÆLD VED VI ALT OM, 
HVORDAN DU FÅR EN FED HJEMMEBIOGRAF

VI ANER IKKE EN DYT 
OM BRØDRISTERE OG 
KØLESKABE
Hvis du læser dette, har du sikkert også læst reklamer fra andre, som 
gerne vil sælge dig en hjemmebiograf. Det kan være fristende at hoppe 
på en pakkeløsning, som intet fylder og (næsten) intet koster. Til det 
har vi kun én ting at sige: Glem det – det er penge lige ud ad vinduet!

I Hi-Fi Klubben nægter vi at sælge dig underlødige plastiksystemer, så 
du får ikke hjemmebio for en tusse hos os. Til gengæld lover vi, at vi vil 
lytte til dine ønsker og fi nde frem til en rigtig hi-fi -hjemmebiograf, som 
du kan nyde i mange år. Kom ind og se mulighederne – det kan gøres 
meget billigere, end du tror!

VELSPILLENDE MED 
NETVÆRK OG AIRPLAY
DENON 5.1-SURROUNDRECEIVER
Velspillende hjemmebio-nyhed med 5 
x 80 watt, indbygget netværksfunktion 
med AirPlay samt Audio Return Channel, 
der giver færre grimme kabler til dit tv. 
Auto-setup gør opsætningen nem, og 
via Denons gratis remote app kan du 
fjernbetjene receiveren – inkl. Blu-ray-
afspiller – fra din smartphone eller tablet 
(iOS/Android). Dybden er kun beskedne 
33 cm, så AVR-1713 er ekstra nem at 
placere i reolen. AVR-1713

3.299,-

 SPAR 400,- 

SPOTIFY
via

AIRPLAYAIRPLAY
WiMP

via
AIRPLAYAIRPLAY

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDINTRO

▶

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDRECEIVER

▶

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDSETUP

▶

6
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VI HAR 389 
FORSKELLIGE 
HØJTTALERE 
I dag kan du sagtens få den store og lækre fi lmlyd uden at fylde stuen 
med store højttalere. Vi har faktisk hele 389 højttalermodeller i Hi-Fi 
Klubben: stereohøjttalere, surroundhøjttalere, subwoofere, tv-højttalere,  
indbygningshøjttalere...og vi kunne blive ved. 

Fælles for dem allesammen er, at de er håndplukkede kvalitetsprodukter, 
som vil yde din fi lm- og musikoplevelse fuld retfærdighed. Du skal bare 
bestemme, hvor meget af det gode du har brug for – så hjælper vi dig 
sikkert i mål. Kom ind og oplev de utallige muligheder!

SMÅT KAN OGSÅ VÆRE GODT
CAMBRIDGE 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Med Minx-systemerne fra engelske Cambridge kan 
du endelig få anstændig lyd fra bittesmå højttalere, og 
200-watt subwooferen er meget mere kompakt end 
de oplagte alternativer på markedet. Lækker sort eller 
hvid højglansfi nish. MINX S215  

PAKKEPRIS 5.494,- (INKL. SUB)

KOMPAKT OG LÆKKERT
B&W 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Den nye version af B&W’s populære M-1 er opgrade-
ret med nye enheder og endnu fl ottere design. Dreje-
foden kan laves om til et smart vægbeslag. Sammen 
med den stærke ASW608-subwoofer får du fi lmlyd af 
meget høj klasse. Hvid eller sort fi nish. M-1 / ASW608

PAKKEPRIS 11.394,- (INKL. SUB)

– HVOR MEGET HAR DU BRUG FOR?

8

DK_Hjemmekinoindstik_2012_Kino_198x297_nyt format.indd   8 10/19/2012   5:06:35 PM

  a n n o n C e t i l l æ g



STJERNER I BUDGETKLASSEN 
DALI 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Med ZENSOR-serien har DALI igen over-
gået sig selv for at give dig stor lyd og fl ot 
fi nish til små penge. Hvis du vil have endnu 
mere bund i lyden, kan du evt. supplere 
med den bomstærke SUB E-12F subwoo-
fer (3.699,-). ZENSOR 1 / 5 / VOKAL  

HVID FINISH 8.295,-
    (EKSKL. SUB)

SORT/VALNØD 

7.395,-
(EKSKL. SUB)

FOR FEINSCHMECKERE
B&W SURROUND-HØJTTALERSYSTEM 
CM-serien er lig med eksklusivt design, avanceret 
teknologi og fornem lydkvalitet til både fi lm og musik. 
Supplér evt. med den potente ASW 10CM-subwoofer 
(kr. 8.499,-), som yder hele 500 watt og giver kvalitet, 
råstyrke og fylde i bunden. CM8 / CM1 / CMC  

PAKKEPRIS 21.995,- (EKSKL. SUB)

FILMLYD DER RYKKER
DALI SURROUND-HØJTTALERSYSTEM
LEKTOR-serien giver dig det ekstra løft på både teknik 
og fi nish, som gør det hele meget sjovere. Her får du 
vaskeægte hi-fi -kvalitet til både fi lmlyd og musik. Sup-
plér evt. med LEKTOR SUB (4.999,-) for endnu mere 
og bedre bas. DALI LEKTOR 6/1/LCR  

PAKKEPRIS 10.295,- (EKSKL. SUB)

ALLE KAN FÅ FED FILMLYD 
Med Hi-Fi Klubbens enorme ud-
valg i højttalere kan du altid fi nde 
en løsning, der tilgodeser både 
din fi lmoplevelse og din indret-
ning. Fordi subwooferen tager sig 
af det tunge arbejde med bassen, 
kan du i mange tilfælde nøjes 
med små og kompakte ”satellit-
ter” til de øvrige kanaler i hjem-
mebiografen. Et sat/sub-system af 
høj kvalitet kan give forbløffende 
god fi lmlyd, som vil kunne dække 
manges behov.

Et større system med gulvhøjttale-
re i front vil dog altid spille bedre. 
Du får nemlig et væsentlig mere 
sammenhængende og realistisk 
lydbillede, ikke mindst når du 
spiller musik. Det samme gælder, 
når du går fra 5 til 7 kanaler – det 
sætter prikken over i’et på realis-
men. Kom ind og oplev de mange 
muligheder i Hi-Fi 
Klubben!

HØR EFTER!

Anders Buch
Anders Buch
Butikchef, Holstebro

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SURROUNDHOJTTALER

▶

sætter prikken over i’et på realis-sætter prikken over i’et på realis-
men. Kom ind og oplev de mange men. Kom ind og oplev de mange 
muligheder i Hi-Fi muligheder i Hi-Fi 
Klubben!

Anders BuchAnders Buch
Anders Buch
Butikchef, HolstebroButikchef, Holstebro

9

DK_Hjemmekinoindstik_2012_Kino_198x297_nyt format.indd   9 10/19/2012   5:08:04 PM

VI HAR 389 
FORSKELLIGE 
HØJTTALERE 
I dag kan du sagtens få den store og lækre fi lmlyd uden at fylde stuen 
med store højttalere. Vi har faktisk hele 389 højttalermodeller i Hi-Fi 
Klubben: stereohøjttalere, surroundhøjttalere, subwoofere, tv-højttalere,  
indbygningshøjttalere...og vi kunne blive ved. 

Fælles for dem allesammen er, at de er håndplukkede kvalitetsprodukter, 
som vil yde din fi lm- og musikoplevelse fuld retfærdighed. Du skal bare 
bestemme, hvor meget af det gode du har brug for – så hjælper vi dig 
sikkert i mål. Kom ind og oplev de utallige muligheder!

SMÅT KAN OGSÅ VÆRE GODT
CAMBRIDGE 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Med Minx-systemerne fra engelske Cambridge kan 
du endelig få anstændig lyd fra bittesmå højttalere, og 
200-watt subwooferen er meget mere kompakt end 
de oplagte alternativer på markedet. Lækker sort eller 
hvid højglansfi nish. MINX S215  

PAKKEPRIS 5.494,- (INKL. SUB)

KOMPAKT OG LÆKKERT
B&W 5.1-HØJTTALERSYSTEM
Den nye version af B&W’s populære M-1 er opgrade-
ret med nye enheder og endnu fl ottere design. Dreje-
foden kan laves om til et smart vægbeslag. Sammen 
med den stærke ASW608-subwoofer får du fi lmlyd af 
meget høj klasse. Hvid eller sort fi nish. M-1 / ASW608

PAKKEPRIS 11.394,- (INKL. SUB)

– HVOR MEGET HAR DU BRUG FOR?
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FILMKIGNING
SOM KAMPSPORT

Den 16. november går det løs igen: 18 hold i Danmark, Norge og Sverige 
dyster om, hvem der kan se fl est fi lm nonstop uden at falde i søvn. Sidste 
år holdt vinderne ud i vanvittige 81 timer – bliver det endnu vildere i år?

SPIL PÅ DIT FAVORITHOLD OG VIND FEDE PRÆMIER
Hi-Fi Klubben afholder Skandinavisk Mesterskab i Filmkigning 2012 i 

samarbejde med SF Film og Discovery Channel. Op til arrangementet kan 
du spille på, hvilket hold der vinder, og hvem der først kaster håndklædet i 

ringen. Gætter du rigtigt, har du chancen for at vinde et ultralækkert 
55” Samsung 8005-serie LED-tv og andre fede præmier!

Følg holdene på livestream og deltag i alle de spændende aktiviteter på 

HIFIKLUBBEN.DK/SFC

 FØLG SKANDINAVIENS 

 SEJESTE FILMKIGGERE 

 OG VIND FEDE PRÆMIER 

SCANDINAVIAN

 FILM
CHAMPIONSHIP

FILMKIGNING
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VI HAR DEN FEDE LYD 
DE GLEMTE AT 
PUTTE I DIT TV
Det er skønt at få et stort og lækkert nyt tv hjem i stuen, 
men dagens superfl ade tv levner kun plads til højttalere 
på størrelse med ølkapsler. Resultatet er en tynd og 
skinger lyd, som knap nok er en mobiltelefon værdig. 

En ”soundbar” eller et sæt aktive højttalere giver dig 
en drastisk forbedret fi lm- og tv-oplevelse, uden at du 
samtidig får et helt anlæg ind i stuen. Så nemt kan det 
faktisk gøres – oplev forskellen i Hi-Fi Klubben!

NEM VEJ TIL GOD TV-LYD
SAMSUNG SOUNDBAR-HØJTTALER

Smart soundbar-højttaler til dagens ultraslanke 
fl ad-tv. Du får langt bedre lyd end med tv’ets egne 

små højttalere, og med trådløs subwoofer og HDMI 
Audio Return Channel får du et absolut minimum af 

grimme kabler i stuen. Inkl. vægbeslag. HW-E450

PAKKEPRIS  2.490,-

DEN BEDSTE ER 
BLEVET ENDNU BEDRE
B&W SOUNDBAR-HØJTTALER
Kraftig 5.1-kanals forstærker, indbygget subwoofer, 
opgraderede enheder, HDMI med Audio Return 
Channel og integreret fjernbetjening med dit tv gør 
den nye Panorama 2 til markedets suverænt bedste 
soundbar-system. Stor fi lmlyd uden stort anlæg! 
PANORAMA 2

9.999,- 

KVALITET TIL SPOTPRIS
ARGON AKTIVE HØJTTALERE
Kvalitetsenheder og fl ot sort eller hvid 
højglansfi nish – en rigtig fi n lydløsning til pc, 
tv, iPod m.m. Den superkompakte 7340A 
v2 yder 2 x 15 watt, mens den større model 
klarer hele 2 x 30 watt. Suveræn valuta for 
pengene! 7340A V2 / 7350A V2

7340A V2 1.399,- 
7350A V2 1.899,- 
SÅ LÆKKERT KAN DET GØRES
B&W AKTIVE HØJTTALERE
Stil de lækre MM-1 højttalere ved siden af 
dit fl ad-tv og slut dem til hovedtelefon-ud-
gangen – så har du luksuslyd i miniformat. 
Den indbyggede forstærker på hele 4 x 18 
watt giver en utrolig ren og fyldig lyd fra de 
små kabinetter. Inkl. fjernbetjening. MM-1

3.699,- 

Når du køber lyd til dit tv, skal du 
gøre op med dig selv, hvad du egent-
lig ønsker. Handler det mest om at 
opgradere tv’ets egen dåselyd til 
noget ordentligt, er en soundbar eller 
aktive højttalere oplagte muligheder. 
Dette er også den nemmeste og mest 
diskrete løsning. 

Er du ude efter den helt store lyd, 
som fuldender din fi lmoplevelse, bør 
du overveje at koble tv’et til et godt 
stereo- eller surroundanlæg. Her får 
du lidt mere isenkram i stuen, men 
det vil til gengæld give dig mange års 
forrygende fi lmoplevelser. Og ikke 
mindst: Du får de store musikople-

velser med i købet. 
Oplev det i Hi-Fi 
Klubben!

HØR EFTER!

Paw Tuborg
Paw Tuborg
Butikchef, Viborg

velser med i købet. 
Oplev det i Hi-Fi 

Paw Tuborg

Butikchef, Viborg

HVOR GODT SKAL DIT TV LYDE?

11
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du spille på, hvilket hold der vinder, og hvem der først kaster håndklædet i 
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– SÅ SKAL DU INTET FORETAGE DIG MED DIT NYE TV!

ELSKER DU 
SKRIGENDE 
BILLEDER? 

Næsten alle fl ad-tv er fra fabrikkens side indstil-
let til at imponere dig i butikken – ikke til at give 
dig et lækkert billede hjemme i stuen. Det betyder 
fuldt drøn på det hele, så du får ondt i øjnene og 
går glip af alle de lækre detaljer, som dit tv er i 
stand til at vise, og som du har betalt for. 

Lader du bare stå til, snyder du dig selv for halv-
delen af oplevelsen. Hvis du køber et tv hos Hi-Fi 
Klubben eller er medlem af vores kundeklub, kan du 
gratis få vores kalibreringsdisk, som hurtigt hjælper 
dig til et fl ot og korrekt billede. Det manglede bare 
andet – du skal jo leve med dit tv i årevis!

LUKSUS MED FORNUFT
SAMSUNG 40” LED-TV

Full-HD 3D LED-tv med elegant design, Micro Dimming, Smart TV, 
indbygget satellit-tuner og pause/optagefunktion via USB. Du kan 

endda bruge din smartphone som fjernbetjening. Gennemført kvalitet til 
overkommelig pris! Fås også i 32, 46 og 55”. E40ES6535

40“ 6.990,- /ELLER LAVERE*

NETFLIX
READYREADY

HBO
READY

12
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VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/TVLYD

▶

FILMOPLEVELSER I KÆMPEFORMAT
BENQ DLP-FILMPROJEKTOR
Avanceret og kompakt Full-HD projektor, som tager 
dig med ind i HD-himlen uden at sprænge budgettet. 
Her får du knivskarpe, kæmpestore billeder med 
utrolig detaljerigdom og fl otte farver, og du får fuldt 
udbytte af Blu-ray og HD-spilkonsoller. W1100

6.990,- /ELLER LAVERE*

LYD OG BILLEDE I TOPKLASSE
CAMBRIDGE BLU-RAY-AFSPILLER
Audiofi l Blu-ray-afspiller med 3D, to HDMI-udgange, 
trådløs netværksfunktion og lækkert aluminiumsde-
sign. Med sin overdådige audiodel kan 751BD hamle 
op med selv gode cd-afspillere, så du får alle mulighe-
der og topkvalitet uden at sprænge budgettet. 751BD

5.299,- 

REN HVID MAGI
LG 42” LED-TV
Eksklusiv hvidlakeret metalfi nish, fl immer-
fri 3D, edge dimming, indbygget trådløs 
netværksfunktion, Smart TV, pause/optage-
funktion via USB og en helt ny genial interaktiv 
fjernbetjening. Alt i alt en tv-oplevelse på et 
helt nyt niveau. Også 47”. 42LM669T

7.490,- /ELLER LAVERE*

KAN DET HELE
PANASONIC BLU-RAY-AFSPILLER
Avanceret Blu-ray med 3D og indbygget trådløs 
netværksfunktion, som giver dig adgang til både din 
egen musik- og videosamling på pc’en samt masser af 
spændende og sjove services på nettet, f.eks. YouTube. 
Kan også betjenes fra iPhone m.m. DMP-BDT220EG

1.390,- /ELLER LAVERE*

ALT-I-ÉN TIL HJEMMEBIO
SAMSUNG BLU-RAY/HDD-OPTAGER
Blu-ray med indbygget DVB-T2/C tv-tuner, 320GB 
harddiskoptager, 3D, Smart TV, Smart View og trådløs 
netværksfunktion. Den ideelle alt-i-én-afspiller til din 
hjemmebiograf, især hvis du har projektor – her kan 
du nyde HDTV i kæmpeformat! BD-E8300N

2.490,- /ELLER LAVERE*

GUF FOR FILMENTUSIASTER
PANASONIC 65” PLASMA-TV
Her får du teknik og muligheder på et niveau, 
du for få år siden kun kunne drømme om. 
Fremragende billedkvalitet med uovertruf-
fen sortgengivelse samt de nyeste Smart 
TV-fi nesser gør denne model til et fantastisk 
tv-køb. Også 42, 50 og 55”. TX-P65ST50Y

19.900,- /ELLER LAVERE*

DEN HELT VILDE TV-LUKSUS
SAMSUNG 46” LED-TV
High-end LED-tv med eksklusivt metaldesign, Micro Dimming 
Ultimate og et utal af smarte og avancerede fi nesser, som 
sender din tv-oplevelse direkte ind i fremtiden. Ren topklasse – 
lækker 7” tablet medfølger. Også 40 og 55”. FUE46ES8005

14.890,- /ELLER LAVERE*

FÅ ET 76” LÆRRED MED I KØBET 
VED KØB AF PROJEKTOR**
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*Nogle priser kan være sænket yderligere efter deadline. Se aktuel pris på hifi klubben.dk

 SPAR 1.200,- 

NETFLIX
READYREADY

NETFLIX
READYREADY

HBO
READY

HBO
READY

NETFLIX
READYREADY
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VIDEOSTREAMING PÅ VEJ!
Videostreaming-tjenester som 
Netfl ix, HBO m.fl . lanceres nu 
endelig i Danmark. Om få måne-
der kan du via et abonnement 
streame et næsten uendeligt ud-
valg af fi lm, tv-serier m.m. direkte 
på dit tv eller din Blu-ray-afspiller. 
Præcis som du i dag streamer mu-
sik via WiMP eller Spotify.

Hi-Fi Klubbens nyeste fl ad-tv og 
nogle Blu-ray-afspillere er allerede 
klar til Netfl ix, og fl ere er hastigt 
undervejs. Hvis du synes musik-
streaming er fedt, kan du godt 
forberede dig på at blive blæst 

bagover – her er den næ-
ste revolution!

REVOLUTION!

Jesper Jørgensen
Jesper Jørgensen
Butikschef, Nørregade

Jesper Jørgensen
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– SÅ SKAL DU INTET FORETAGE DIG MED DIT NYE TV!

ELSKER DU 
SKRIGENDE 
BILLEDER? 

Næsten alle fl ad-tv er fra fabrikkens side indstil-
let til at imponere dig i butikken – ikke til at give 
dig et lækkert billede hjemme i stuen. Det betyder 
fuldt drøn på det hele, så du får ondt i øjnene og 
går glip af alle de lækre detaljer, som dit tv er i 
stand til at vise, og som du har betalt for. 

Lader du bare stå til, snyder du dig selv for halv-
delen af oplevelsen. Hvis du køber et tv hos Hi-Fi 
Klubben eller er medlem af vores kundeklub, kan du 
gratis få vores kalibreringsdisk, som hurtigt hjælper 
dig til et fl ot og korrekt billede. Det manglede bare 
andet – du skal jo leve med dit tv i årevis!

LUKSUS MED FORNUFT
SAMSUNG 40” LED-TV

Full-HD 3D LED-tv med elegant design, Micro Dimming, Smart TV, 
indbygget satellit-tuner og pause/optagefunktion via USB. Du kan 

endda bruge din smartphone som fjernbetjening. Gennemført kvalitet til 
overkommelig pris! Fås også i 32, 46 og 55”. E40ES6535

40“ 6.990,- /ELLER LAVERE*

NETFLIX
READYREADY

HBO
READY

12
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FÅ STREAMING PÅ DIT ANLÆG 
SONOS TRÅDLØS MUSIKAFSPILLER 

CONNECT kobles nemt og hurtigt til dit eksiste-
rende stereo- eller surroundanlæg. Så har du et 
komplet allround-system, som kan spille al din 

musik, inklusive WiMP/Spotify og din egen sam-
ling på pc eller netværksharddisk. Trådløs kontrol 

fra iOS, Android eller pc/Mac. CONNECT 

      CONNECT 

2.599,- 
                        (EKSKL. FORSTÆRKER)

HOS OS HANDLER DET 
OM STREAMING 
– IKKE MAINSTREAMING
Der fi ndes mange trådløse streaming-systemer på mar-
kedet, men ingen kommer i nærheden af Sonos, når det 
handler om at kombinere brugervenlighed, fl eksibilitet og 
høj lydkvalitet. Her får du alverdens musik i din hule hånd, 
og du kan få det trådløst i hele dit hjem på et øjeblik. 

Sonos er så rørende nemt at bruge for hele familien, at 
du må spørge dig selv, hvorfor alle andre ikke forlængst 

har gjort det på samme måde. Svaret er ganske simpelt: 
Fordi de ikke kan! 

I Hi-Fi Klubben fi nder du det komplette Sonos-sortiment, 
og vi kender mulighederne helt til bunds. Men pas på: 
Sonos er øjeblikkeligt vanedannende. Du vil ikke kunne 
undvære det, når du først har prøvet det.

14
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HOS OS HANDLER DET 
OM STREAMING 
– IKKE MAINSTREAMING EN HILSEN FRA DYBET

SONOS TRÅDLØS SUBWOOFER 
Denne trådløse nyhed giver dig dyb og dynamisk 
bas i hele rummet, uden at du behøver at trække 
kabler over til anlægget. SUB fungerer med PLAY:3, 
PLAY:5 og CONNECT:AMP og kan placeres stående 
eller liggende, f.eks. under en sofa. SUB   

FRA 4.499,-

START MED ÉN – UDVID OVERALT
Superkompakt trådløs højttaler, som 
samtidig er et helt trådløst anlæg i sig selv 
– en nem og økonomisk start på Sonos-
universet, inkl. WiMP/Spotify. PLAY:3 
spiller imponerende fyldigt i forhold til 
sin størrelse, og den indbyggede sensor 
tilpasser automatisk lyden, alt efter hvor og 
hvordan du placerer apparatet.
PLAY:3 kan ligge ned eller rejses på 
højkant, og den er oplagt til alle de steder, 
hvor du vil have trådløs lyd i fornuftig 
kvalitet, uden at det fylder noget særligt. 
PLAY:3 er forberedt til vægmontering, og 
du kan eventuelt koble to PLAY:3 sammen 
i ”stereo mode” – så har du et komplet 
trådløst stereoanlæg i miniformat! 
SONOS PLAY:3 TRÅDLØS HØJTTALER 

2.199,-

STÆRK ALT-I-ÉT-LØSNING 
SONOS TRÅDLØS HØJTTALER
Med kraftig indbygget forstærker og højttalere kan du 
nyde din pc-musik, WiMP/Spotify, internetradio m.m. 
i fl ot kvalitet. Trådløs kontrol fra din smartphone/tablet 
(iOS/Android) eller fra pc’en. Tilslutning for ekstern 
lydkilde og hovedtelefon. PLAY:5

2.999,-

TRÅDLØST MED EGNE KRÆFTER
SONOS TRÅDLØS FORSTÆRKER 
CONNECT:AMP fungerer som en stærk og alsidig trådløs 
forstærker til din pc-musiksamling, WiMP/Spotify, internetra-
dio m.m. Med sine 2 x 55 watt kan den selvstændigt trække 
et sæt gode hi-fi -højttalere, f.eks. de viste DALI LEKTOR 1. 
Samme rabat ved valg af dyrere højttalere. CONNECT:AMP 

PAKKEPRIS 5.497,-

SPAR 600,-

VIDEOGUIDE
HIFIKLUBBEN.DK/SONOSVIDEO

▶

DET TRÅDLØSE HI-FI-SYSTEM
Med Sonos kan du trådløst streame 
hele din musiksamling fra pc/Mac/net-
værksharddisk samt lytte til titusindvis 
af internet-radiostationer. Sonos er også 
fuldt integreret med streamingtjenesterne 
Spotify og WiMP. For bare en hundredlap 
om måneden får du direkte adgang til 
mere end 15 millioner musiknumre, og 
fjernbetjeningen har du allerede. Alle hus-
standens pc’er, smartphones eller tablets 
kan nemlig samtidigt og uafhængigt af 
hinanden fungere som superlækker wi-fi -
remote (Apple iOS/Android/pc/Mac).

Én enkelt Sonos-musikafspiller (CONNECT, 
CONNECT:AMP, PLAY:3 eller PLAY:5) eller 
alternativt en BRIDGE-netværksadapter skal 
have kabelforbindelse til din netværksrouter, 
hvorefter dit Sonos-system er 100% trådløst. 
Vil du have trådløs musik i endnu et rum, 
opstiller du bare en ekstra musikafspiller og 
trykker på to knapper – så er det hele klar 
til brug. Du behøver altså ikke at 
trække kabler fra rum til rum. 
Kom ind i Hi-Fi Klubben og op-
lev Sonos – markedets lækreste 
trådløse hi-fi -system!

STREAM ON!

Lars Uhrbrand
Lars Uhrbrand
Butikchef, Hørsholm

opstiller du bare en ekstra musikafspiller og opstiller du bare en ekstra musikafspiller og 
trykker på to knapper – så er det hele klar trykker på to knapper – så er det hele klar 
til brug. Du behøver altså ikke at til brug. Du behøver altså ikke at 
trække kabler fra rum til rum. 
Kom ind i Hi-Fi Klubben og op-
lev Sonos – markedets lækreste 

Lars Uhrbrand
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TRÅDLØS MUSIK OVERALT
LIBRATONE TRÅDLØS IPOD-HØJTTALER
Den nye Zipp er din musikalske makker, 
som du kan tage med overalt. Med 
indbygget batteri og verdensnyheden 
PlayDirect kan du streame trådløs musik 
fra din iPhone/iPad både indendørs og 
udendørs, også selvom du ikke har et 
computernetværk inden for række-
vidde. Der medfølger hele tre aftagelige 
fi ltcovers til Zipp – alle af høj kvalitet og i 
forskellige farver. ZIPP FUNKY/CLASSIC

3.399,-

Din iPod, smartphone eller tablet 
kan åbne for en hel verden af 
fede musikoplevelser, hvis du gør 
det rigtigt. Lad de døde fi sk fl yde 
med strømmen – kom ind og oplev 
seriøs streaming i Hi-Fi Klubben!

    LAD DÅSELYDEN BLIVE I    

    SUPER MARKEDET    

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Priserne i dette minikatalog gælder til og med 17. november 2012

FIND VORES 28 BUTIKKER PÅ 
HIFIKLUBBEN.DK  − TLF. 7014 0515
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”Heeere’s JoHnnY!”

ROOM 237

ORIGINALTITEL room 237  
 
INSTRuKTØR rodne y a sc her  
 
MEDVIRKENDE
Bill Blakemore, geoffrey Cocks, 
Juli kearns   
 
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  102 minutter  
   
pREMIERE

15/11

Dokumentarfilmen ’Room 237’ søger svar på 

et spørgsmål, der har plaget Kubrick-fans 

og filmteoretikere, siden filmatiseringen af Ste-

phen Kings gyserklassiker ’Ondskabens Hotel’ fik 

premiere i 1980: Hvad ville Stanley Kubrick egent-

lig sige med sin film? I 

dokumentaren bliver 

der bl.a. trukket ref-

erencer til Holocaust, 

folkemordet på de 

nordamerikanske in-

dianere, eventyret om 

Hans og Grete og den 

græske myte om Minotauros. Og så er der dem, 

der mener, at filmen er Kubricks kamuflerede til-

ståelse af at have hjulpet NASA med at forfalske 

Apollo-månelandingerne.

Selv var Stanley Kubrick ikke meget behjælpelig 

med løsninger på gåderne omkring ’Ondskabens 

hotel’. Den afdøde instruktør var anerkendt for 

sin intellektuelle symbolisme, men han stod altid 

fast på at lade filmene tale for sig selv. ’Room 237’ 

er den første dokumentarfilm i spillefilmslængde 

af instruktøren Rodney Ascher.

DoKUmentAr

under optagelserne 
af ’ondskabens hotel’ 
fik kubrick sine skue-

spillere til at se ’eraser-
head’, ’rosemary’s Baby’ 
og ’the exorcist’ for den 

rette stemnings skyld.   TRÅDLØS MUSIK OVERALT
LIBRATONE TRÅDLØS IPOD-HØJTTALER
Den nye Zipp er din musikalske makker, 
som du kan tage med overalt. Med 
indbygget batteri og verdensnyheden 
PlayDirect kan du streame trådløs musik 
fra din iPhone/iPad både indendørs og 
udendørs, også selvom du ikke har et 
computernetværk inden for række-
vidde. Der medfølger hele tre aftagelige 
fi ltcovers til Zipp – alle af høj kvalitet og i 
forskellige farver. ZIPP FUNKY/CLASSIC

3.399,-

Din iPod, smartphone eller tablet 
kan åbne for en hel verden af 
fede musikoplevelser, hvis du gør 
det rigtigt. Lad de døde fi sk fl yde 
med strømmen – kom ind og oplev 
seriøs streaming i Hi-Fi Klubben!

    LAD DÅSELYDEN BLIVE I    

    SUPER MARKEDET    

Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Priserne i dette minikatalog gælder til og med 17. november 2012

FIND VORES 28 BUTIKKER PÅ 
HIFIKLUBBEN.DK  − TLF. 7014 0515
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Find julegaverne på SPOTdeal.dk og få

Hver uge spotter vi de bedste tilbud til dig. På alt fra rejser til sydens sol
og sommer, weekendophold, storbyferier og personlig pleje til
hverdagens små og store spiseoplevelser. 

Gå ikke glip af de gode tilbud - tilmeld dig på SPOTdeal.dk

60% rabatO
P 

Ti
l

 vzvv

Benyt rabatkoden 
spotkino11
og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
30. november 2012

10% rabat

www.spotdeal.dk
Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 10% fratrækkes 
dit køb. Rabatkoden kan benyttes til og med 30. november 2012 og gælder både 
nye og nuværende medlemmer.

11 liV, 11 roller

hOLy MOTORS

ORIGINALTITEL holy Motors  
 
INSTRuKTØR leos Carax   
 
SKuESpILLERE
Denis lavant, edith scob, eva Mendes, 
kylie Minogue, Michel Piccoli, léos Carax 
   
LAND Frankrig, 2012  
 
SpILLETID 115 minutter  
   
pREMIERE

15/11

DrAmA Monsieur Oscar (Dennis Lavant) køres rundt 

i en limousine af sin chauffør Céline (Edith 

Scob). Passagersæderne ligner en skuespillers om-

klædningsrum, og her forbereder Oscar sig på da-

gens forskellige opgaver, der bl.a. inkluderer at spil-

le en forbryder, en fattig kvinde, en gal person fra 

kloakken og mange flere. 11 vidt forskellige roller bli-

ver det til i alt, og Oscar er fuldstændig dedikeret til 

sit arbejde, hvor der ikke findes nogen grænser. Ikke 

engang liv og død så længe han er ”in character”.

Med ’Holy Motors’ vender Leos Carax tilbage med 

sin første spillefilm siden ’Pola X’ (1999), og han fik 

tidligere stor kunstnerisk succes med den fine, og ef-

terhånden nyklassiske, ’De elskende fra Pont-Neuf’ 

(1991). Stilen i hans nyeste film er stærkt eksperi-

menterende, og Denis Lavant spiller den mandlige 

hovedrolle, som han i øvrigt har gjort i de fleste film 

af Leos Carax. I mindre biroller ses bl.a. Eva Mendes 

(Ghost Rider), Kylie Minogue (TV-serien ’Naboerne’) 

og Michel Piccoli (Habemus Papam).

På filmens 
lydside finder vi 

sangen ”who were 
we” fremført af 

kylie minogue, som 
også spiller med i filmen
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Julemandens Bande

DE EVENTyRLIGE 
VOGTERE

ORIGINALTITEL 
rise of the guardians  
 
INSTRuKTØR Peter ramsey   
 
STEMMER
lars Bom, vicky Berlin, henrik   
Jarndorf, lars ranthe, Julian keller-
man, Connor rhodes nørgaard  
 
LAND Usa, 2012     
 
SpILLETID 107 minutter  
  
pREMIERE

22/11

AnImAtIon / 
fAmIlIefIlm T andfeen, Julemanden, Påskeharen, Jack Frost 

og Sandmanden (en slags Ole Lukøje) spreder 

hver dag glæde i verden gennem børns fantasi og 

vogter samtidig over dem. Men da bøhmanden Pitch 

lægger en plan for at dominere verden og fylde den 

med frygt, kommer de fire eventyrlige karakterer for 

alvor på prøve. Nu må de 

skabe et drømmehold og 

tage kampen op for at 

bevare magien, fanta-

sien og ikke mindst 

troen hos børn i 

hele verden. 

Animationsfilmen, ’De eventyrlige vogtere’, giver et 

utraditionelt twist på nogle højtelskede, traditionel-

le figurer. Filmen er baseret på en børnebog af Wil-

liam Joyce med titlen ’The Guardians of Childhood’. 

Joyce skrev også bogen og instruerede filmen ’The 

Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore’, som 

tidligere i år vandt en Oscar for Bedste korte anima-

tionsfilm. De originale stemmer leveres bl.a. af Chris 

Pine, Hugh Jackman, Isla Fisher, Jude Law og Alec 

Baldwin. Filmen vises med dansk tale.

isla fisher, der lægger 
stemme til tandfeen, har 
også lånt sin stemme ud 

til to andre animationsfilm: 
’rango’ (2010) og ’Horton og 

støvfolket Hvem’ (2008).

3D

75,55% 
70 

stemmer

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12
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Julemandens Bande et VenskaB for liVet

DE uRØRLIGE

ORIGINALTITEL in touc hable s 
  
INSTRuKTØR 
olivier nakache, eric Toledano 
 
SKuESpILLERE
François Cluzet, omar sy, anne le ny 
  
LAND Frankrig, 2011   
 
S pi l l e t i d 110 minutter  
   
pr e m i e r e

22/11

K ontrasten kunne næsten ikke være større. 

Phillipe (François Cluzet) er mangemil-

lionær, bor i Paris’ fineste kvarter og er lam fra 

halsen og ned efter en paragliding-ulykke. Driss 

(Omar Sy) er arbejdsløs, småkriminel og bor i 

en forstadsghetto. Da Phillipe vil ansætte en ny 

hjælper, søger Driss modvilligt jobbet og forven-

ter at få det kategoriske ”nej”, som han er vant 

til. Men Philippe, der savner forandring i hverda-

gen, overrumples af Driss’ sarkasme og befriende 

mangel på medlidenhed. De to oparbejder et 

usædvanligt venskab, som kommer til at udfordre 

deres respektive verdensbilleder.

Den franske feel good-komedie ’De urørlige’ er 

baseret på en virkelig historie. Filmen har gået 

sin sejrsgang verden over og har passeret ’Den 

fabelagtige Amélie fra Montmartre’ fra 2001 som 

den mest sete franske film nogensinde. François 

Cluzet er et kendt ansigt i fransk film med roller 

i bl.a. ’Fortæl det ikke til nogen’ (2006) og ’Små 

hvide løgne’ (2010). Komikeren og skuespiller-

en Omar Sy, der spiller Driss, arbejder for tred-

je gang sammen med instruktørerne Olivier 

Nakache og Eric Toledano, men kunne også ses i 

Jeunets ’Micmacs’ fra 2009.

DrAmA / KomeDIe

’de urørlige’ er 
frankrigs bud på en 

oscar-nominering som 
Bedste udenlandske film, 
og den skal dermed bl.a. 

konkurrere mod den danske 
’en kongelig affære’ om de fem 

nomineringspladser.

82,32% 
82 

stemmer

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12
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ORIGINALTITEL 
The Possession   
 
INSTRuKTØR ole Bornedal 
 
SKuESpILLERE
Jeffrey Dean Morgan, kyra sedgwick, 
natasha Calis, Madison Davenport 
   
LAND Usa, 2012   
  
SpILLETID  92 minutter  
   
pREMIERE

22/11

gySer c lyde (Jeffrey Dean Morgan) og Stephanie Bre-

nek (Kyra Sedgwick) ser ingen grund til be-

kymring, da deres yngste datter Em (Natasha Calis) 

køber en antik trækasse på et loppemarked. Men 

Em udviser gradvist forøget interesse for kassen 

og knytter ligefrem et bånd til den. Forældreparret 

har selv eftervirkningerne af deres skilsmisse at slås 

med, så først da deres datters opførsel bliver mere 

og mere skræmmende, frygter de, at noget ondt vil 

tage magten over familien. Da de begynder at un-

dersøge sagen nærmere, viser det sig, at æsken er 

bygget til at indeholde en såkaldt Dibbuk - en ånd, 

der besætter et menneske for til sidst at fortære sit 

offer.

Danske Ole Bornedal (Nattevagten) står bag gy-

seren, som indtog 1. pladsen på den amerikanske 

biografhitliste to uger i træk. ’The Possession’ er 

angiveligt baseret på virkelige hændelser, og filmen 

er produceret af den genrevante Sam Raimi (Drag 

Me to Hell, The Evil Dead). I rollerne som bekymrede 

forældre ses Jeffrey Dean Morgan, der spillede den 

psykotiske Edward Blake i tegneseriefilmatiseringen 

’Watchmen’ (2009), og Kyra Sedgwick, der bl.a. har 

spillet over for John Travolta i ’Phenomenon’ (1996).

ThE pOSSESSION
ole Bornedals amerikanske gYserHit

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12

sam raimi blev fan 
af ole Bornedal, da han 

så gyserkomedien
’Vikaren’ (2007), men det var 

Bornedal selv, der pitchede 
idéen bag ’the Possession’ til den 

erfarne gysermager.

71,24% 
84 

stemmer
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Film © 1982 Universal Studios. All Rights Reserved. Artwork and Packaging Design © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

Køb den hos 

Stemt ind af                      brugere, som Universal Pictures klassikeren over alle.

Politiets Vågne øJe 

END OF WATch

ORIGINALTITEL end of watch 
  
INSTRuKTØR David ayer  
 
SKuESpILLERE
Jake gyllenhaal, Michael Peña, 
anna kendrick, Frank grillo, 
america Ferrera, natalie Martinez 
 
LAND Usa, 2012  
 
SpILLETID 109 minutter 
 
pREMIERE

29/11

ACtIon / DrAmA p olitiassistenterne Taylor (Jake Gyllenhaal) og 

Zavala (Michael Peña) har til opgave at patrul-

jere i den kriminalitetsplagede bydel South Central i 

Los Angeles. De har arbejdet tæt sammen i årevis og 

er blevet bedste venner, med alt hvad det indebærer 

af smådrillerier og provokationer i patruljevognen. 

Men så snart politiradioen kalder, afløses humor 

af alvor, og de to betjente må udvise kynisme og 

professionalisme, hvad enten det er husspektakler, 

ildebrænde, skyderier eller andre forstyrrelser af ro 

og orden. En dag kommer Taylor og Zavala på sporet 

af noget rigtig stort med forbindelser til den mexi-

canske underverden.

’End of Watch’ er på mange måder en hyldest til det 

farlige stykke arbejde, de amerikanske betjente ud-

fører i de mest voldsramte byer. Den er samtidig en 

opdateret version af buddy-filmgenren, der omfatter 

film som ’48 Hrs.’ (1982), ’Lethal Weapon’ (1987) og 

’Rush Hour’ (1998). Filmens stil er en moderne blan-

ding af video-æstetik, mini-kameraer på politibe-

tjentenes uniformer og konventionel fotografering. 

I de to altoverskyggende hovedroller finder vi Jake 

Gyllenhaal, der slog igennem som Donnie Darko 

i filmen af samme navn fra 2001, og hans medspil-

ler Michael Peña kender man fra multiplotfilmen 

’Crash’ (2004). De kvindelige biroller udfyldes af 

Anna Kendrick (Up in the Air), America Ferrera 

(TV-serien ’Ugly Betty) og Natalie Martinez (Death 

Race).

Jake gyllenhaal og 
michael Peña brugte fem 

måneder på at forberede sig 
til 22 dages intensiv optagelse. 

det indebar bl.a. patruljering 
med en virkelig politivogn, 

overværelse af et mord på åben 
gade og en vaskeægte biljagt.

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12



Film © 1982 Universal Studios. All Rights Reserved. Artwork and Packaging Design © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.

Køb den hos 

Stemt ind af                      brugere, som Universal Pictures klassikeren over alle.
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varm op til HOBBITTEN

tilBaGE pÅ DvD & BlU-raY 

6. NOVEMBER

NovEmBEr2012_2.indd   1 17-10-2012   15:35:08

Vinder af sølVBJørnen

BARBARA

ORIGINALTITEL Barbara  
 
INSTRuKTØR Christian Petzold  
  
SKuESpILLERE
nina hoss, ronald Zehrfeld,  
rainer Bock   
 
LAND Tyskland, 2012
  
SpILLETID 105 minutter   
 
pREMIERE

29/11

DrAmA Barbara er en ung børnelæge der, som straf for 

at ansøge om visum til Vesten, bliver forflyttet 

til et hospital i en lille kystby i 80ernes Østtyskland. 

Barbara er først fast besluttet på at flygte, men hun 

bliver konstant overvåget af Stasi. Trods sin frygt for 

at hospitalschefen André er stikker, tiltrækkes hun 

imidlertid af ham, og da Barbaras vesttyske kæreste 

forsikrer hende om, at han nok skal forsørge hende, 

når hun kommer til Vesten, vokser hendes tvivl. Kan 

livet på den anden side af Jerntæppet virkelig give 

hende den frihed, hun længes efter?

Selvom ’Barbara’ er fiktion, har instruktør og manu-

skriptforfatter Christian Petzold fundet inspiration 

til filmen i en østtysk læges erindringer. Filmen 

vandt Sølvbjørnen for Bedste instruktion ved Berli-

nalen i år, og den er Tysklands bud på en Oscar-no-

minering for Bedste udenlandske film. I hovedroller-

ne som Barbara og André ses tyske Nina Hoss og 

Ronald Zehrfeld.

instruktør Christian 
Petzolds tre seneste film 

har alle haft nina Hoss 
på rollelisten. 
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Brad Pitt er god til at styre sin karriere i retning af både de store film og de store skuespillerpræstationer i film med små eller mellemstore budgetter. Han slog igennem som et smukt ansigt, men har med tiden udviklet sig til en komplet skuespiller og en dygtig producer. I Andrew Dominiks ’Killing Them Softly’ spiller han en hitman, der ikke betragter USA som et land men som en virksomhed. 

’Killing Them Softly’ er der en god del samfundskri-tik mellem de mange højspændte og ualmindeligt velspillede konfrontationer. På rollelisten finder man James Gandolfini fra ’The Sopranos’, Richard Jenkins fra ’The Visitor’, Ray Liotta fra så mange gangsterfilm, at der ikke er plads til at nævne dem her, og Brad Pitt - men også lige Sam Shepard og Ben Mendelsohn fra ’Animal Kingdom’. Et veritabelt skuespillermæssigt overbud i en film, der er baseret på kriminalromanen ’Cogan’s Trade’ af George V. Higgins. Både instruktøren Andrew Domi-nik og Pitt er fans af advokaten, der gennem tiden har skrevet mere end 20 hårdkogte romaner.

Kino.dk mødte Brad Pitt i Cannes. Han ser noget yngre ud end sine efterhånden 48 år. En politisk tændt skue-spiller der gradvis gennem de senere år har taget skue-spillerskæbnen mere og mere i egen hånd og er begyndt at producere film.

Historien i filmen er flyttet til at foregå under fi-nanskrisen i 2008, hvor et par smågangstere har rø-vet deres eget nabolags største bookmaker. Brad Pitt tilkaldes som manden, der skal sørge for at rydde op i sagen, så bagmændene ikke får beskidte fingre. 

Til jobbet er hyret en lejemorder (James Gandolfini), der dog har mere travlt med at jage kvinder end med at hol-de sit våben ved lige. Brad Pitts Jackie er den pragma-tiske gangstertype, der ser USA som en virksomhed, som blandt andet skal aflønne ham selv, og han taler lige godt med korrupte advokater såvel som gangsteren på gulvet.

Det er ikke altid lige heldig timing, når den internationale presse skal møde stjernerne dagen efter, de har festet igennem i anledning af, at deres film er udtaget til en stor filmfestival, men Pitt tager nu ret hurtigt sine solbriller af og viser sig i fin form.

”Jeg gik tidligt i seng, bad min aftenbøn og har oven i købet fået løbet en tur…” siger han med et lettere selviro-nisk smil. Han ved, at vi har en tendens til at opfatte ham som perfekt, og han gør alt, hvad han kan, for at virke som et helt almindeligt menneske.

Du har tidligere spillet cool killer. Er det en rolle, du kan lide?
”Åh, det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke på det på den måde. Jeg vælger typisk en rolle i forhold til, hvad jeg netop har været i gang med at spille umiddelbart før. Her kom jeg jo fra indspilningerne af ’Moneyball’, og jeg følte, at ’Killing Them Softly’ var noget helt andet.”

I
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I slutningen af Andrew Dominiks film har du et stærkt 

statement om, at USA er en virksomhed. Er det et ud-

sagn, du er enig i som en af filmens producere?

”Jamen, det er da et provokerende udsagn. Omvendt 

så klinger det ægte på et eller andet plan. Personligt 

synes jeg ikke, at det definerer USA helt og holdent, 

men jeg vil heller ikke modsige dem, der mener, at 

det er tilfældet. Der findes jo altid amerikanernes 

eget idealbillede og andre observatørers billede af 

USA, og den her metafor er ikke atypisk, når man ser 

det store land udefra.”

Kan du uddybe, hvordan du ser USA som samfund?

”Hvad der er interessant ved politikerne er, at de 

ikke altid tager hånd om problemerne, som de rent 

faktisk er, men med deres opfattelse af hvordan pro-

blemerne er, hvilket ikke altid er det samme. Filmen 

handler også om det personlige ansvar. Chevron 

dumper olie i Ecuador i tre årtier og den slags, men 

hvem har ansvaret? Hvem tager det personlige an-

svar? Når jeg får en chance for at lave en film som 

den her, en gangsterfilm, vil jeg gerne bidrage til at 

sige noget om, hvem vi er lige nu som mennesker, 

ellers kan det hele være lige meget,” siger Brad Pitt.

MONEyBALL (2011)

”Vores film kritiserer ikke USA, men den beskriver landet. 

USA er en virksomhed. Jeg er dog ikke sikker på, at det er 

det eneste, landet er. Der er mange måder at bedømme et 

samfund på. En af dem er den måde, et samfund behandler 

sine svageste på, og på den led kan USA være hård. Ingen 

andre samfundssystemer kan dog erstatte kapitalismen, men 

derfor kan systemet jo godt have en pris. Kommunismen vir-

ker ikke, fordi det er en reaktion på kapitalismen, og derfor 

er det mere rigidt. Kapitalismen er naturlig selektion i den 

økonomiske verden.”
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Jeg har vundet i lotteriet, og det forpligter til, at jeg giver noget videre. Jeg bekymrer mig ikke om penge nu, men jeg kan godt huske, hvordan det er ikke at have nok til at betale huslejen sidst på måneden.
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BABEL (2006)

FIGhT cLuB (1999)

MORDET på JESSE JAMES AF 
KuJONEN ROBERT FORD (2007)

Er din rolle her i virkeligheden meget tæt på den ame-rikanske fodboldtræner i ’Moneyball’?
”Sådan ser jeg det ikke. For Billy Beane i ’Moneyball’ handler det om at finde muligheder, som man ikke har og at tackle noget, der for ham er et svært sy-stem. Gangsteren i ’Killing Them Softly’ tror på sy-stemet og arbejder efter det, så godt han kan.”

Har kapitalismen fejlet som økonomisk model?
”Nej, hverken demokrati eller kapitalisme har fejlet, men systemet skal beskyttes.”

Hvordan bygger du sine karakterer op   - udstyrer du dem med en forhistorie?
”Nej, den slags skuespiller er jeg ikke. Jeg baserer i højere grad karakteren og mit spil på relationerne til folk omkring ham. Jeg møver mig stille og roligt ind på hans gemyt og hans karaktertræk på den måde. Det er meget uvidenskabeligt.”

Store stjerner kan godt finde på at udvandre fra interviews, hvis der stilles spørgsmål til privatlivet, men ingen fristes til at spørge til det angiveligt fore-stående bryllup mellem Brad Pitt og Angelina Jolie. Til gengæld kan man godt tillade sig at spørge om Pitts forhold til penge efter ’Moneyball’ og ’Killing Them Softly’.

Hvad betyder penge for dig 
- kan du stadig tælle alle dem, du har?
”Hør her. Der er aldrig nok, og med flere penge kom-mer der bare nye problemer i en anden skala. Men det giver mig frihed og muligheden for at rejse, og hvis alle kunne det, tror jeg, vi ville leve i en bedre verden. Jo mere jeg rejser, jo mere bliver jeg samti-dig opmærksom på, at jeg er født et sted, hvor jeg fik mange muligheder, og det er ikke lige for alle. Jeg har vundet i lotteriet, og det forpligter til, at jeg giver noget videre. Jeg bekymrer mig ikke om penge nu, men jeg kan godt huske, hvordan det er ikke at have nok til at betale huslejen sidst på måneden.”

INGLOuRIOuS BASTERDS (2009)

ThELMA OG LOuISE (1991)

DeT vigTige DUsin

KALIFORNIA (1993)

SE7EN (1995)

TWELVE MONKEyS (1995)

MONEyBALL (2011)

ThE TREE OF LIFE (2011)

INGLOuRIOuS BASTERDS (2009)

ThELMA OG LOuISE (1991)BuRN AFTER READING (2008)

MEET JOE BLAcK (1998)
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Læs mere om 'KiLLing Them sofTLy', der får premiere den 6. december, i næsTe Kino.dK-magasin
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Hvorfor er du nu med i den anden film af Andrew Dominik?

”Efter jeg så ’Chopper’, ringede jeg til ham. Den film havde 
en særlig stemme og var et fornemt studie i menneskets na-
tur. Jeg er altid på udkig efter spændende nye instruktører 
at arbejde sammen med. At lave gode film opnår man kun 
gennem gode samarbejder.”

Går du meget ind for loyalitet i Hollywood?

”Ja, men ikke blind loyalitet. Jeg har stor respekt for Andrew 
Dominik. Det er noget andet. Hollywood har i øvrigt et dårligt 
ry. Der er meget fokus på overflade i nogle cirkler i filmbyen, 
men i byen findes samtidig nogle af de intellektuelt mest in-
teressante mennesker, så i mine øjne har byen sammenlagt 
et langt dårligere ry end fortjent. Hollywood byder på det 
bedste og det værste. Jeg vil gerne arbejde sammen med 
nogle af de geniale folk fra filmbyen, så deres genialiteter 
risikerer at smitte af på mig.”

Hvad bliver din næste film?

”Jeg skal være med i nogle få dage på Ridley Scotts ’The Coun-
selor’. Han gav mig min første store chance for et gennem-
brud, så ham arbejder jeg altid gerne sammen med. Derefter 
skal jeg bare være far i nogle måneder.”

Hollywood byder på det bedste 
og det værste. Jeg vil gerne 
arbejde sammen med nogle af 
de geniale folk fra filmbyen, 
så deres genialiteter risikerer 
at smitte af på mig.



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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06/12
hypNOTISØREN
Lasse Hallström tackler forfatterpseudonymet 
Lars Kepler

KILLING ThEM SOFTLy
På job med lejemorderen Brad Pitt

ThINK LIKE A MAN
Når mænd har læst selvhjælpsbøger

TyRANNOSAuR 
Britisk drama med Peter Mullan

12/12
hOBBITTEN: EN uVENTET REJSE
”I et hul i jorden boede der en hobbit.”

13/12
cÆSAR SKAL DØ
Vinder af Guldbjørnen i Berlin

20/12
zAMBEzIA
Fuglekrigen i Afrika

25/12
AMOuR
Michael Hanekes Guldpalme-vinder

FIND NEMO
Pixar-gensyn i 3D

LIFE OF pI
Bestselleren ifølge Ang Lee

MAX pINLIG 3
Pinlig, pinligere, pinligst

SEVEN pSychOpAThS
Kidnap aldrig en hund…

NÆSTE MåNED

hyPnoTisØren

killing TheM soFTly

liFe oF Pi

Cæsar skal DØ Think like a Man

seven PsyChoPaThsZaMBeZia

aMoUr

hoBBiTTen: en UvenTeT reJse
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MEST VENTEDE FILM 
VINTER 2012-13

hoBBiTTen: en UvenTeT reJse

DJango UnChaineD a gooD Day To Die harD

Frankenweenie gangsTer sQUaD

se traileren 
på din mobil. 
se mere 
side 12.
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Familie

FAMILIE-
BAROMETER

Jeg kan 

ses af 

alle!

kun for de 

større

DE EvEn-
TyRLIgE 
vOgTERE
Alle de even-

tyrlige figurer - 

Julemanden, Tandfeen, 

Sandmanden, Påskeha-

ren og Jack Frost - må 

slå pjalterne sammen, 

da den onde bøhmand 

truer med at fylde 

verden med frygt.
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JuLEMAnDEn
Legenden om Julemanden 

kan spores helt tilbage til det 

4. århundredes biskop Sankt 

Nikolaus. Nutidens Jule-

mand er en blanding af gam-

le græske, nordiske, britiske 

og tyske sagn om en helgen, 

der giver gaver. Han er en tyk 

mand i rødt og hvidt, der bor 

på Nordpolen med sine hjæl-

pere og deler gaver ud til de 

artige børn via sin flyvende 

rensdyrs-udstyrede kane. 

JACK FROST
Figuren stammer helt tilbage 

fra vikingetiden, hvor han 

var kendt under navnet Jokul 

Frosti og blev beskrevet som 

en værre ballademager. Han 

er ansvarlig for frost og kul-

de, som generelt ikke er po-

pulære elementer. Jack Frost 

har dog siden fået en tilknyt-

ning til vinterens andet ma-

giske væsen - Julemanden.

TAnDFEEn
Fortællingen om Tandfeen 

siger, at når et barn mister en 

tand, skal den placeres un-

der hovedpuden om natten, 

mens barnet sover. Næste 

morgen vil Tandfeen have 

byttet tanden ud med en 

skinnende mønt. Tandfeen 

samler alle tænder i sit ma-

giske slot. Historien udsprin-

ger fra et gammelt Skandina-

visk ritual, som første gang 

er beskrevet i 1300-tallet. 

HOTEL 
TRAnSyLvAnIA 
Dracula åbner 

dørene til sit Hotel 

Transylvania for alle 

verdens monstre til 

sin datters 118 

års fødselsdag.

Men der 

kommer også en 

uventet gæst

MuMIEn
I det gamle Egypten viklede man de 

døde konger ind i stof, før man begra-

vede dem i pyramider og gravkamre. 

Men i 1827 skrev Jane C. Loudon science 

fiction-gyseren ’The Mummy!’, hvor 

mumien Cheops vækkes til live i det 22. 

århundrede, og siden har mumien været 

et skræmmesymbol på de levende døde.

EvEntyrligE 
vAEsnEr og 

monstrE
I denne måned er der premiere på to 
animationsfilm, som henter deres karak-
terer fra gamle fortællinger om magiske 
væsner og monstre. ’De eventyrlige 
vogtere’ samler  Julemanden, Tandfeen, 
Påskeharen, Sandmanden og Jack Frost 
i én og samme film, mens Dracula åbner 
dørene til sit Hotel Transylvania for 
misforståede monstre verden over, der 
blot trænger til lidt fred og ro.  Vi har 
samlet op på de gamle fortællinger om 
de overnaturlige væsner. 



vARuLvEn
Legenden siger, at en varulv er en 

mand, som kan transformere sig til 

en ulve-lignende skikkelse ved fuld-

måne. En varulv er ikke som en al-

mindelig ulv - den er meget større, 

farligere og kan kun gå på sine bag-

ben. Myter og folkesagn om varulve 

stammer helt tilbage fra det antikke 

Grækenland.
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SAnDMAnDEn
Sandmanden er nærmest 

den amerikanske udgave af 

Ole Lukøje. Historien af H.C. 

Andersen fra 1841 fortalte 

om et magisk væsen, der be-

søgte børn ved sengetid og 

sørgede for, at de faldt i søvn 

og fik søde drømme. E.T.A. 

Hoffman skrev i 1816 en mere 

dyster version af historien 

med ’Der Sandman’, hvor fi-

guren stjæler øjnene på de 

børn, der ikke vil sove.

DRACuLA
Fortællingen om Dracula stam-

mer fra Bram Stokers bog fra 1897. 

Dracula var i bogen en greve på et 

gods i Transsylvanien, og så var 

han også vampyr, der drikker 

menneskers blod. Da greven for-

søger at flytte til England, mø-

der han modstand fra Abra-

ham Van Helsing og hans 

gruppe af vampyrjægere.

DEn uSynLIgE MAnD
’Den usynlige mand’ er titlen på bo-

gen af H.G. Wells fra 1897, der intro-

ducerer videnskabsmanden Griffith, 

som arbejder på at gøre ting usyn-

lige. Han afprøver sin teori på sig 

selv, men sidder pludselig fast i en 

tilstand, hvor ingen kan se ham.

PASKEHAREn
Påskeharen kan være en 

hare eller kanin, som siges 

at komme med en kurv 

fyldt med kulørte æg og 

søde sager omkring på-

ske. Legenden om haren, 

der kommer med æg, er 

ca. 500 år gammel og 

stammer oprindeligt fra 

Tyskland.

FRAnKEnSTEInS
MOnSTER
Victor Frankenstein er egentlig nav-

net på den videnskabsmand, som i 

Mary Shelleys bog fra 1818 byggede 

en mand af ligdele, der blev til et for-

færdeligt monster. I dag referer man 

oftest helt forkert til dette monster 

som Frankenstein, selvom det rigtigt 

hedder Frankensteins monster. 

EvEntyrligE 
vAEsnEr og 

monstrE



KONKuRRENcER

VIND MED 
'DE EVENTyRLIGE 

VOGTERE' 

© UIP

Slik der hygger i mørket 

Konkurrencen slutter 14. nov. kl 12.00. 
Vinderne får direkte besked.

Hvad er det Påskeharen fra ”De Eventyrlige Vogtere” 
gemmer ude i haven, som man skal finde?

a) Vingummibamser  B) Lakridser  C) Påskeæg

Vind friBilletter og slik

BiografPremiere: 22/11

send løsningen til sms 1225 senest 30. november 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.
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Drabsefterforsker Nick Burkhardt (David Giuntoli) opdager, at han er efterkom-
mer af Grimm-familien, der altid har kæmpet for at beskytte menneskeheden 
mod overnaturlige skabninger. Nick har for nylig fået evnen til at fornemme 
den ondskab, der lurer iblandt os, og han kæmper nu for at holde sit gamle liv 
udenfor, mens han selv involveres dybere og dybere i de gamle kappestrider fra 
Brødrene Grimms eventyrverden.

VIND MED 

Hvor foregår
serien ’Grimm’?
 4) Alabama  
5) Oregon  
6) Kentucky

Vi udlodder 10 eksem-
plarer af sæson 1 © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved. 
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 http://bigfanboy.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/Underworld-Awakening-Poster-0041.jpg

 

ThE
AMAzING

SpIDER-MAN

GAMING

007 legenDs

BØGER

The TwilighT saga: 
The CoMPleTe FilM 

arChive

ANBEFALINGER

BlU-ray, DvD og
on DeManD  

Hvor foregår
serien ’Grimm’?
 4) Alabama  
5) Oregon  
6) Kentucky

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



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.

VARM Op TIL BIOGRAFTuREN

NIKO OG DE FLyVENDE 

RENSDyR (2008) 

Det unge rensdyr Nikos største drøm er at 

kunne flyve ligesom sin far, der er et af 

Julemandens flyvende rensdyr, og som han 

aldrig har mødt. Men Niko kan ikke flyve, og 

da han kommer til at afsløre sin floks sikre 

gemmested for de sultne ulve, stikker han af 

for at finde sin far og redde flokken.

leJ FilMen FØr DU ser:

niko 2 - De Fly venDe BrØDre

NATTEVAGTEN (1 9 9 4 )

Ole Bornedal brød igennem med thrilleren 

’Nattevagten’, der bragte genrefilmen ind 

i dansk film. ’Nattevagten’ handler om den 

unge universitetsstuderende Martin (Nikolaj 

Coster-Waldau), der tager et sommerferiejob 

som nattevagt på Retsmedicinsk Institut. In-

den Martin har set sig om, begynder der at ske 

mystiske ting i kældrene.

leJ FilMen FØr DU ser:

The Possession

ThE TWILIGhT SAGA: 

BREAKING DAWN - DEL 1 (2 0 1 1)

Den sidste Twilight-film får biografpremiere 

i november, og det er anden del af de to fil-

matiseringer af Stephenie Meyers fjerde bog 

i serien. I første del står Bella og Edward over 

for deres bryllup, og med deres romantiske 

bryllupsnat begynder en kædereaktion af 

uforudsigelige begivenheder.

leJ FilMen FØr DU ser:

The TwilighT saga: 

Breaking Dawn - Del 2

KINO.DK ANBEFALER 

5 NyE TITLER på BLu-RAy, 
DVD OG ON DEMAND

ThE AMAzING

SpIDER-MAN

Peter Parker (Andrew 

Garfield) forvandles igen 

til Spider-Man i et reboot 

af fortællingen om den 

net-svingende superhelt. 

PreMiere: 

on DeManD: 06/11

BlU-r ay/DvD: 07/11

EDDIE - ThE SLEEp-

WALKING cANNIBAL

Dansk-canadisk gyserkome-

die med Thure Lindhardt 

som kunstmaler i krise, der 

finder inspirationen igen, 

efter han lader tossen Eddie 

flytte ind. 

PreMiere:

on DeManD: 13/11

BlU-r ay/DvD: 

er UDkoMMeT

EN KONGELIG 

AFFÆRE

Danmarks Oscar-kandidat ta-

ger historiske begivenheder 

under kærlig behandling, når 

Struensee (Mads Mikkel-

sen) og Dronning Caroline 

Mathilde (Alicia Vikander) 

indleder en affære.

PreMiere:

on DeManD & BlU-r ay/

DvD: 26/11

ThE DARK KNIGhT 

RISES

Den tredje og sidste af Chri-

stopher Nolans Batman-film 

sætter den kappeklædte 

hævner (Christian Bale) 

over for sin hidtil stærkeste 

modstander, terroristen 

Bane (Tom Hardy).

PreMiere:

on DeManD: 27/11

BlU-r ay/DvD: 28/11

IcE AGE 4: på 

GyNGENDE GRuND

Fortidsdyrene kommer 

på flere farlige eventyr i 

det seneste kapitel af Ice 

Age-følgetonen. Kontinen-

terne deles, og der er tilmed 

pirater i sigte.

PreMiere:

on DeManD & BlU-r ay/

DvD: 27/11
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Top 3
GAMING SALG
uGe 41, 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

   007 
   LEGENDS

Den 23. James Bond film ’Skyfall’ er stadig 

højaktuel i biografen, og det er 50 år 

siden, at agenten debuterede på film. 

I den forbindelse kommer der nu et 

nyt spil, og ’007 Legends’ skiller sig 

ud fra tidligere spil om Bond ved at 

lade spilleren gennemleve opgaver 

fra fem klassiske film samt en sjet-

te mission fra den nye. Missioner-

ne stammer fra en film i hver af de 

seks skuespilleres æra: ’Goldfinger’ 

(Sean Connery), ’On Her Maje-

sty’s Secret Service’ (George La-

zenby), ’Moonraker’ (Roger Moore), ’Licence to Kill’ (Timothy Dalton), 

’Die Another Day’ (Pierce Brosnan) og ’Skyfall’ (Daniel Craig).

’007 Legends’ har både enkeltspiller-missioner samt diverse former 

for multiplayer-gaming. Man kan spille op til fire på én skærm og 12 i 

online multiplayer, og man kan vælge mellem Bond, hans allierede og 

de ondskabsfulde skurke. Både alene og sammen med andre er der rige 

muligheder for at bruge forskellige våben og velkendte 007-gadgets til 

at overvinde sine fjender.

aCTion  / PlaTForM: XBoX 360, PlaysTaTion 3, PC, wii U

UDgivelse: er UDkoMMeT

Med den sidste Twilight-film afsluttes

et særligt kapitel i filmhistorien, der 

har budt på teenageromancer, fami-

liesammenstød og dragende fanta-

siskabninger. Af samme årsag ud-

kommer, hvad der må være enhver 

Twilight-fans drøm: en bog dedikeret 

til den populære filmserie med hem-

meligheder fra filmskaberne, hidtil 

upublicerede fotografier og eksklusive 

historier fra stjernerne. Bogen har desuden aftage-

lige reproduktioner af rekvisitter.

Kristen Stewart, Peter Facinelli, Jackson Rathbone, Bryce Dallas Howard, Bill 

Condon m.fl. afslører i interviews, hvordan deres forhold var til hinanden un-

der optagelserne, og hvad de hver især har taget med hjem som souvenir. Des-

uden indeholder bogen en produktionsplan og storyboards, en reproduktion af 

invitationer til filmenes gallapremierer og afterparties samt Bella og Edwards 

bryllupsinvitation. 

ForFaTTer: roBerT aBele / UDgivelse: er UDkoMMeT

ThE TWILIGhT SAGA: 
ThE cOMpLETE FILM 
ARchIVE: 
MeMories, MeMenTos, 
anD oTher TreasUres 
FroM The CreaTive TeaM 
BehinD The BeloveD 
Movie series

Top 10
bLu-rAy SALG
uGe 41, 2012:

 1. SnoW WhiTe and The hunTSman
 2. PromeTheuS - STeeLBook
 3. PromeTheuS
 4. PromeTheuS - 3d
 5. The raven
 6. avaTar 3d
 7. men in BLaCk 3
 8. The avengerS
 9. noBeLS TeSTamenTe
 10. homeLand - SæSon 1

Se Mere pÅ bLocKbuSTer.dKSe Mere pÅ bLocKbuSTer.dK
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lige nu får du et 76” lærred
(værdi 1.499,-) med i købet ved 
køb af projektor. lærredet er et
lissau BaSiS 76”. tilbuddet 
gælder frem til 15. november 
2012 så længe lager 
haves.

Med en filmprojektor får du bille-
der, der skal måles i meter i stedet 
for i tommer. her kan du nyde film, 
koncerter, sport, spil m.m. i for-
rygende hD-kvalitet, og du får en 
biograffornemmelse, der overgår 
selv det største flad-tv. Du kan 
endda få 3D, hvis du ønsker det. 
hi-Fi klubben har kvalitetsløsning-
er til både små og store behov. 
her er nogle af grundelementerne 
til en hjemmebiograf.

Præsenteres i samarBeJde med

FILM
GADGETS

O p t O m a d l p - F i l m p r O J e k t O r / H d 2 3

Avanceret og kompakt 1920x1080 Full-HD 

projektor, som tager dig med ind i HD-him-

len uden at sprænge budgettet. Her får 

du knivskarpe, kæmpestore billeder med 

utrolig detaljerigdom og flotte farver. 

6.499,- inkl. lærred

denOn 5.1-SurrOundreCeiVer / aVr-151 3

Denons mindste surround-receiver har 5 

x 75 watt, kvalitetskomponenter i forstær-

kerdelen, 3D-understøttelse og fuld ind-

bygget HD-audiodekodning. Så er du klar 

til ægte HD-filmoplevelser! HDMI-ind på 

front til f.eks. pc eller videokamera. 

1.999,-   spar 400,-

pa n a S O n i C B l u - r aY- a F S pi l l e r / 

d m p - B d 75 eG

Elegant Blu-ray afspiller, som giver dig 

flotte højopløste filmoplevelser og man-

ge muligheder til en fornuftig pris. Med 

den indbyggede netværksfunktion kan 

du afspille video, fotos og musik direkte 

fra din pc med fuld fjernbetjening. 

790,-

arGOn 5.1-HØJt taler SYS tem / JuniOr 40

Dette kompakte system i Argons ele-

gante Curvedesign giver dig alt, hvad du 

behøver for at fylde stuen med herlig 

5.1-kanals surroundlyd uden samtidig at 

fylde stuen med højttalere eller sprænge 

budgettet. 

pAKKEpRIS 2.494,- 
(inkl. subwoofer) spar 1.100,-

K
I

N
O

.
D

K
+

KINO.DK // NOVEMBER 201272

    

a n n o n C e

størrelsen

BETYDER
altsåNOGET!

En romantisk komedie

Medvirkende: Ditte Hansen / Lars MikkelseN / Kenneth M. Christensen /   
Anne Sofie EsperseN / Ole Lemmeke / Sonja Oppenhagen m.fl. 
Manuskript: Vidar Magnussen - frit efter Shakespeares komedie Trold kan tæmmes 
Instruktion: Kim Bjarke Scenografi: Ida Marie Ellekilde

Scan QR koden og læs  mere om konkurrencen og forestillingerne på Nørrebro Teater

Vind 4 
teaterbilletter hver måned 
1.  For at scanne koden, skal du hente en QR scanner applikation - evt. i-nigma.
2.  Aktivér scanneren, hold din smartphone op foran koden, så scannes koden automatisk.

17. november 2012 - 13. januar 2013

Det der ikke kan være i en  
karrierekvindes håndtaske,  
har hun ikke brug for

Kan 
trolden 
tæmmes?

Se mere på NBT.dk
Facebook: www.facebook.com/NorrebroTeater
Billetter: 35 200 900 / Billetbillet.dk

Ann. 198x297_Kino_trolden.indd   1 10/22/12   12:07 PM
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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 30. november 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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PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED 
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Hvis du fik at vide du havde 21 dage tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

DVD, BLU-RAY & ON DEMAND 6. NOVEMBER


Jyllands-posten


Berlingske Tidende

Politiken

DVD & BLU-RAY 13. NOVEMBER

Elizabeth Olsen

NOVEMBER2012.indd   1 17-10-2012   14:30:03
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Gå til premiere hver dag
Med de nye Blockbuster Unlimited abonnementer kan du leje lige så mange af de 
nyeste Premierefilm, som du vil – og aflevere dem igen, når du har lyst. Så har du 
altid en god Premierefilm hjemme og behøver aldrig mere bekymre dig om bøder.

Se de aktuelle abonnementer og betingelser på www.blockbuster.dk/unlimited. Der tages forbehold for fejl og prisændringer.

FX FAVORITABONNEMENT FRA

 49,-
DEN FØRSTE MÅNED

Gå til premiere hver dagGå til premiere hver dag

NYHED

VILDT HYGGELIGT

>>    Tegn dit abonnement nu i Blockbuster eller læs mere på  
             blockbuster.dk/unlimited

BB_unlimited_annonce_gaa-til-premiere_kino-dk_198x297.indd   1 18/10/12   10.36


