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© SF FILM J ulefilm er en særlig størrelse. For det første fin-

des der ikke mange af slagsen, når man tager i 

betragtning, hvor meget julen ellers fylder i den vest-

lige verden. For det andet har nogle af de mest be-

rømte julefilm ikke meget med selve højtiden at gøre.

Selvom de naturligvis eksisterer, findes der ikke man-

ge film med julen som decideret omdrejningspunkt 

(altså den slags om snedækkede hustage, juleman-

den, juletræer og pakkeræs). Det skyldes i bund og 

grund julefilmens begrænsede holdbarhed - en mang-

lende her og nu-effekt i biograferne verden over og i 

de efterfølgende vinduer på andre platforme.

De færreste gider se julefilm før midten af november, 

og endnu færre har specielt meget lyst efter nytår, 

hvor man som regel gør alt for at lægge afstand til de-

cember og de dertil hørende traditioner. At DVD’en 

udkommer om foråret, er heller ikke ligefrem optimalt.

Heldigvis kan andre film agere julefilm og samtidig 

være helt frie af den sæsonafhængighed, der præger 

titler som ’Fars fede juleferie’, ’Alene hjemme’, ’Et ju-

leeventyr’ eller de langt mindre succesfulde film om 

højtiden. ’Borte med blæsten’ og ’The Sound of Mu-

sic’ har begge opnået en status som ultimative 

højtidsfilm, og i England er ’Den store flugt’ 

fra 1963 blevet kåret som den tredje mest 

oplagte film at se i juledagene.

Også nyere film har formået at snige sig ind på 

julen fra uventet kant. Harry Potter-serien og 

’Ringenes Herre’ er de bedste eksempler på univer-

ser så rendyrket eventyrlige, at de efterhånden ligner 

fremtidens juleklassikere, og det er selvfølgelig ikke 

tilfældigt, at ’Hobbiten: En uventet rejse’ får biograf-

premiere i netop denne måned.

En ny rejse gennem Middle-earths høje bjerge og 

dybe dale skulle således sikre den rette julestemning 

i biografen, men der levnes dog også plads til alt fra 

Roskilde Festival og krimi-filmatiseringer til giraffer, 

fugle og en bengalsk tiger.

God fornøjelse og glædelig jul!

JulEN Er 
kOmmET...

sankt peders stræde 30c, 
st. 1453 københavn k  / 
tlf. 32 14 65 85 / www.kino.dk
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AFSTEMNINGER på KINo.DK
Med december er tiden kommet til årets største afstemninger på kino.dk. Hvilken film glæder du dig mest 
til i 2013? Hvilken bliver den største? Og hvilken film var den bedste i 2012? Hold øje med sitet i løbet af 
julemåneden og frem til januar, hvor vi vil høre jeres mening om de største, bedste og vigtigste film i det 
foregående såvel som i det kommende år. Vi kårer selvfølgelig også redaktionens top 10 over film i 2012.

filmprofiler besøgt på kino.dk 

i den seneste måned, hvoraf de 

166.310 gik til ’skyfall’

1.  forsalg - the twilight saga: 

 Breaking dawn - del 2

2.  Vind meet & greet og billeter til 

 twilight-gallaen

3. Censur til twilight

4. trailer til ’iron man 3’

5. det vidste du ikke om James Bond

6 film jeg bare skal se! 

5  Helt sikkert - jeg glæder mig! 

4 Ja, det regner jeg med

3 Jeg venter til den kommer på  

 dVd/Vod 

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

2,3 mIO.

antal sidevisninger på 

www.kino.dk den seneste måned 

(fra 15. oktober til 15. november) 

BUzz-o-METER

Top 5

GiV din VuRdeRinG
fRa 1-6 på 

www.kino.dk:

mest læste nyheder på kino.dk 
den seneste måned:

Fra den 1. til den 24. december vil der være mulighed for at vinde fede præmier på kino.dk. 
Vi gentager nemlig vores årlige tradition og åbner hver dag op for et nyt filmbillede, som du skal gætte, 
hvor kommer fra. Hver dag vil der være præmier af forskellig slags, og dem med flest rigtige svar 
konkurrerer om hovedpræmien. 

  

NyE OG SENESTE INDSLAG På 

interview med twilight-stjernerne nikki Reed og 
Jackson Rathbone, der besøgte københavn i november

ole Bornedal om sin succes i Hollywood med gyseren 
’the possession’

WWW.KINo.DK

13,5
JulEkalENdEr på kINO.dk



Med indbygget trådløs opladning kan du oplade din Lumia 
uden at sætte stikket i. Bare læg den på den farvestrålende 
Fatboy oplader-pude, indtil du skal ud af døren igen.

DEN NYE NOKIA LUMIA 920
MED TRÅDLØS OPLADNING.
4G

LAD OP UDEN LEDNING.

SÅDAN ER LUMIA.

nokia.dk/lumia920
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FILMBUzz

Vidste du at …

Der er planer om en efterfølger til den 

tidløse klassiker ’Casablanca’, som mu-

ligvis vil give svar på, hvad der siden er 

sket med Rick, Ilsa og Victor. Hvis filmen 

bliver en realitet, skal den baseres på 30 

år gammelt materiale skrevet af Howard 

Koch, der var medforfatter på ’Casablan-

ca’. Det er Cass Warner, barnebarn til en 

af Warner Bros.’ stiftere, der vil genoplive 

den 70 år gamle film. TIlBagE TIl CaSaBlaNCa
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… Christoph waltz (Inglou-

 rious Basterds) har fået en 

 rolle i den næste Muppet-film

… den tredje bog i Hunger 

 Games-serien skal filmatise-

 res i to dele, og at alle tre 

 resterende film skal instru-

 eres af Francis Lawrence 

… Bryan singer skal instruere 
 efterfølgeren til ’X-Men: 
 First Class’ med titlen 
 ’X-Men: Days of Future 
 Past’ (I Am Legend)

… arnold schwarzenegger 

 bekræfter sin tilbagevenden 

 til rollen som barbaren Conan 

 i en ny film

… dwayne ”the Rock” 
 Johnson skal spille Herkules 
 i en film af Brett Ratner 
 (Rush Hour-filmene)

  … david Yates (Harry Potter

 5-7) er bekræftet som instruk-

 tør på en kommende Tarzan-

 film, og at Alexander Skars-

 gård skal spille Abernes Konge

Dominic Cooper (Captain America: The 

First Avenger) forhandler om en hovedrolle 

i actionfilmen ’Need for Speed’, der er ba-

seret på computerspillene af samme navn. 

Aaron Paul (TV-serien ’Breaking Bad’) og 

Imogen Poots (Fright Night) har allerede 

sagt ja til at medvirke. Med et plot om-

handlende en racerkører, der beskyldes for 

mordet på sin bedste ven og senere søger 

den ultimative hævn, ligner det en blanding 

af ’The Fast and the Furious’ og ’Greven af 

Monte Cristo’.

SØmmET 
I BuNd

… evan Rachel wood (Kamæ-
 leonen) og Jamie Bell   
 (Tintin) netop er blevet gift

… Jamie foxx skal spille skurk 
 i ’The Amazing Spider-Man 2’

  
… michael Bay har castet 

 Mark Wahlberg til en rolle i 

 ’Transformers 4’

15     
 SKæGGE ROLLER

November har siden 2003 opfordret til 

skægvækst på overlæben for at sætte 

fokus på mænds sundhedsproblemer. 

Er man endnu ikke helt træt af skægge-

de mænd, kommer her 15 super skægge 

filmroller på en skala fra elegant herre 

til behårede bæst.

 
GEoRGE 
VALENTIN 
(The Artist)

SENECA 
CRANE  (The 
Hunger Games)

BoRAT 
(Borat)

DICTAToR
ADENoID 
hyNKEL (The 
Great Dictator)

Rygter har ført til spekulationer om en Twilight-spin-off. Det er dog hverken Jacob, Bella 

eller Edward der skal være omdrejningspunkt for noget nyt, men derimod ulveflokken 

(minus Jacob), der ser ud til at skulle være centrum for en eventuel film eller TV-serie. 

SPIN-OFF På TWILIGhT-SERIEN?



Tom Hanks har i disse dage anlagt sig en skovs-

negl på overlæben. Årsagen er hans rolle i den 

kommende film ’Saving Mr. Banks’, hvori han spil-

ler Mickey Mouse og Anders Ands fader Walt Dis-

ney, der på bedste bedstefar-maner anlagde et 

diskret overskæg, som blev hans varemærke. Fil-

men vil omhandle hr. Disneys tyve år lange strid 

med forfatteren P. L. Travers (Emma Thompson) 

om rettigheder til hendes bog ’Mary Poppins’.

 BoND-
 BABEN
 oG de skøRe 
 RiddeRe

Gemma Arterton (Quantum of Solace) har fået en rolle i Monty Python-drengenes næ-

ste film, ’Absolutely Anything’. Filmen skal handle om en lærer, som opdager, at han 

har fået særlige kræfter og - jf. titlen - kan gøre absolut alting. Benedict Cumberbatch 

har også meldt sin medvirken i filmen. Det er små 30 år siden, komikergruppen sidst var 

filmaktuelle med ’The Meaning of Life’ (1983).

Superman, Batman, Wonder Woman, 

Green Lantern og Flash skal snart møde 

hinanden på det store lærred. Warner 

Bros. planlægger at starte optagelserne til 

’Justice League’ næste år, så filmen kan få 

premiere i 2015. Superheltefilmen vil der-

for direkte udfordre ’The Avengers 2’, der 

får dansk premiere den 30. april 2015.

'JuSTICE
lEaguE' 

OPRUSTER

OVERSKæG Á LA
walT dISNEy

GURU 
pITKA 

(The Love 
Guru)
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SpIdEr-maNS 
NyE MARy JANE
Marc Webb vender tilbage for at instruere efter-

følgeren til ’The Amazing Spider-Man’. Nu lader 

det til, at han har besluttet sig for, at Mary Jane 

Watson, der blev spillet af Kirsten Dunst i Sam 

Raimis tre Spider-Man-film, skal optræde i ’The 

Amazing Spider-Man 2’. Førstevalget til rollen er 

Shailene Woodley, der spillede George Clooneys 

datter i ’The Descendants’.

BoRAT 
(Borat)

h.I. 
MCDUNNoUGh 
(Raising Arizona)

ThE 
BUTChER
 (Gangs of 
New York)

WoLVE-
RINE 
(X-Men)

JACK SpARRoW 
(Pirates of the Caribbean)

RUBEUS hAGRID 
(Harry Potter)

ToNy
MENDEz 
(Operation Argo)

JAMES 
BoND (Die 
Another Day)

ChUCK
NoLAN 
(Cast Away)

GANDALF
 (Ringenes Herre)

MADAME 
TRUSKA 

(Cirque Du 
Freak: The 
Vampires 

Assistant)



KoMMENDE
STJERNE

rICHard 
armITagE

ed sine 41 år er Richard Armitage ikke 

just et af de spirende stjernefrø. Skue-

spilleren startede sin karriere som 21-årig med 

en uddannelse fra London Academy of Music 

and Dramatic Art, hvorefter den stod på en 

masse teater. 

Rollen som John Thornton i BBC’s miniserie 

’North and South’ (2004) gav ham et populært 

gennembrud og førte til filmdebuten i den lille 

indie-thriller ’Frozen’ (2005). Men flere film-

roller lod vente på sig, og i stedet blev han et 

kendt ansigt i TV-serier, hvor præstationen som 

Guy of Gisbourne i den længerevarende ’Robin 

Hood’ (2006-2009) skiller sig ud.

Indenfor de seneste to år har Armitages film-

karriere taget hastig fart. Han optrådte i su-

perheltefilmen ’Captain America: The First 

Avenger’ sidste år som nazisten Heinz Kruger 

og fik samtidig en stor rolle i Peter Jacksons 

Hobbitten-trilogi, nemlig som dværgenes leder 

Thorin Oakenshield. At involveringen i Tolkien

-eventyret vil give Richard Armitage en vigtig 

placering i Hollywood, er ikke utænkeligt, hvis 

man ser på, hvad Ringenes Herre-trilogien gjor-

de for Viggo Mortensens karriere.

Viggo havde haft en 17 år lang skuespiller- 

karriere, der indebar en del mindre filmroller 

og nogle lidt større som fx i ’A Perfect Murder’ 

og ’28 Days’, da han medvirkede i eventyr- 

trilogien. Og det var rollen som Aragorn, der 

gjorde ham ekstra bemærket og eftertragtet i  

Hollywood. Richard Armitage har på samme 

måde en 13 år lang karriere bag sig.

M

Mere om ’Hobbitten: 
En uventet rejse’ på side 22

FULDE NAVN Richard Crispin armitage  
 
FØDT 22. august 1971   
  
STED leicester, leicestershire, england  
  
hØJDE 187 cm. (men spiller dværgen thorin  
på 149 cm.)   
 
GENNEMBRUDSRoLLE som John thornton i 
BBC-miniserien ’north and south’ (2004)  
   
BoNUSINFo sluttede sig som 17-årig til et cirk-
us i Budapest i seks uger   
  
AKTUELLE FILM Hobbitten: en uventet rejse 
  
KoMMENDE FILM ‘Hobbitten: dragen smaugs 
ødemark’ og ’Hobbitten: ud og hjem igen’

10 kino.dk // deCemBeR 2012
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lÆS!6 BØgEr du Skal 
lÆSE fØr fIlmEN

ThE hoBBIT / 

hoBBITTEN 

(1937) af J.R.R. Tolkien

“Det er jo en børnebog 

på under 200 sider”. Den 

klassiske indvending mod 

Tolkiens roman fra 1937 

kan bunde i en læseoplevelse, der ligger 

langt tilbage, eller også kaster ’Ringenes 

Herre’ en så massiv skygge over sin forlø-

ber, at den udsættes for forsimplede min-

der. For selvfølgelig er ’Hobbitten’ mindre 

storslået og mørk end sin berømte store-

bror, men bogen er dog stadig på næsten 

400 sider og langt mere episk, dyster og 

voksen, end man måske husker - og det 

på trods af komiske dværge. Har man end 

ikke læst romanen om Bilbos dannelsesrej-

se, bør man straks opstøve et eksemplar 

og (gen)opleve J.R.R. Tolkiens andet me-

sterværk.

Premiere den 12. december

LIFE oF pI / 

pI'S LIV (2001) 

af Yann Martel

Bestselleren om en drengs 

rejse på Stillehavet i sel-

skab med en bengalsk ti-

ger, hører hjemme i både 

den fantastiske og den langt mere reali-

stiske overlevelsesgenre. Balanceringen 

af de to modpoler er til gengæld udført på 

fineste vis. Trailers til filmversionen tyder 

dog på, at der hovedsageligt fokuseres på 

historiens mest opløftende elementer, og 

om filmen har valgt at udelade romanens 

mørkere sider, må tiden vise.

Premiere den 25. december

CLoUD ATLAS / 

SKyATLAS 

(2004) af David Mitchell

Seks forskellige tidsald-

re bindes løst sammen af 

overordnede tematikker 

fra den klassiske ende af 

skalaen: Magt, religion, kærlighed, vold - 

og ikke mindst menneskehedens evne til 

at skifte ubesværet imellem dem alle. End-

nu engang ligner filmversionen en blødere 

udgave af bogforlæggets ærinde (som er 

stærkt brutal og pessimistisk), men ambi-

tionerne ser ikke ud til at fejle noget.

Premiere den 17. januar

LES MISERABLES / 

DE ELENDIGE 

(1862) af Victor Hugo 

Glem alt om den berøm-

te musical eller de talrige 

filmversioner. Karakteren 

Jean Valjean fortjener 

mere uddybning, end to timer i noget for-

mat kan magte, og det samme gælder den 

jagede mands forhold til sin evige nemesis, 

Politiinspektør Javert. Læs den endelig 

hvis du er til store 1800-tals romaner, eller 

synes ’Flytningen’ med Harrison Ford var 

spændende. Vil man snyde på vægtskålen, 

er den 106 sider lange Jumbobogsversion 

(Jumbobog 105) i øvrigt ikke noget dårligt 

alternativ.

Premiere den 21. marts

ANNA KARENINA 

(1877) af Leo Tolstoj

Tolstoj anså denne for at 

være sin første egentlige 

roman, da han mente ’Krig 

og Fred’ var så meget mere 

end det. Aristokraten 

Anna Karenina lever i et trygt, men ikke 

just lykkeligt og lidenskabeligt ægteskab. 

Tragedien og skandalen indtræffer, da hun 

forelsker sig i den charmerende Grev Vron-

sky. Jalousi, sociale rangstiger og kærlig-

hed er de vigtigste temaer i løbet af de 

800 sider, men filmatiseringen ser dog ud 

til at begive sig langt væk fra realiteterne 

i 1800-tallets Rusland med dele af handlin-

gen udspillet som på en teaterscene med 

kulisser.

Premiere den 2. maj

ThE GREAT GATSBy / 

DEN SToRE GATSBy 

(1925) af F. Scott Fitzgerald

Selvfølgelig skal man læse 

én af de største amerikan-

ske romaner nogensinde, 

inden filmversionen af 

Baz Luhrmann med Leonardo DiCaprio i 

titelrollen kan ses i biografen. Historien 

om kærlighed og materialistisk overflod i 

årene op til den gigantiske finansielle kri-

se, der startede med børskrakket i 1929, er 

skræmmende relevant, og med sine 218 si-

der er romanen endda hurtigt læst.

Premiere den 16. maj

der er selvfølgelig mange flere kom-
mende film baseret på romaner, men 
da vi kun har læst (og derfor kun 
kan anbefale) ovenstående, stopper 
vores liste her. der er dog masser af 
andre bøger at kaste sig over inden 
filmen:

UNGDoMSRoMANER/FANTASy:

- Warm Bodies

- Beautiful Creatures

- The Host

- Percy Jackson: Sea of Monsters

- The Mortal Instruments

RoMANTIK: - Silver Linings Playbook

BØRN: - Otto er et næsehorn

KRIMI/hoRRoR:

- Hypnotisøren

- Kvinden i buret

- World War Z: 

An Oral History of the Zombie War

- Carrie

- A Most Wanted Man

- A Long Way DownLife of Pi:

Hvis man først ser filmen og bagefter læser romanen, kan 
løbet sådan set være kørt. det kan blive langt sværere, 
hvis ikke umuligt, at skabe sine egne billeder af univer-
set og karaktererne, og under læsningen vil man ulø-
seligt forbinde filmens scener med ordene på siderne.

den slags går jo ikke, og derfor har vi samlet en række 
bøger, som vi på det varmeste anbefaler at læse, før his-
torien udspiller sig i biografen.

'



  

a n n o n C e

Smukke Nikki Reed 

til gallapremieren iført 

Oscar de la Renta

Fodboldspiller Allan Nielsen med familie

TV-vært Katrine Hertz Mortensen 

Fans er mødt talstærkt op for at  få et glimt af stjernerne Jackson Rathbone og hans kæreste Sheila med Statsministeren

Kaya Brüel med mand, instruktøren Kenneth Kainz, 
og deres datter Asta

Lars Løkke Rasmussen med datteren Lisa 
og hendes veninde

Statsministeren med sine Twilight-fans

Twilight på kino.dk 
præsenteres i samarbejde med



  

a n n o n C e

Nikki Reed og Jackson Rahtbone, 

der spiller hhv. Rosalie og Jasper 

Hale i Twilight-serien gæstede 

Danmark i anledning af galla-

premieren på sagaen sidste film, 

‘The Twilight Saga: Breaking Dawn 

– del 2’. Fans og kendte var linet 

op, da de fine gæster ankom

i Imperial.

Jackson Rathbone 

leverede sit charmerende 

smil på den røde løber

STJERNER I DANMARK

Twilight-fan Nanna i fuld udklædning til sin første gallapremiere Tre fans deler deres begejstring med kino.dk

Jackson delte gavmildt ud af autografer og billeder til fans

Nikki Reed poserer med Helle Thorning-Schmidt

En fan i sin fineste vampyrdragt

Emily (th.) havde taget sin veninde Majbrit med til 
Meet & Greet med Nikki og Jackson

Twilight på kino.dk 
præsenteres i samarbejde med
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79,86% 
56 
stemmer

pseudonymet lars 
kepler er en hyldest til 
forfatter stieg larsson og 
astronom Johannes kepler.

hypNoTISØREN
kRiminalGådeR i 
undeRBeVidstHeden
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oRIGINALTITEL    
Hypnotisören  
 
INSTRUKTØR lasse Hallström 
 
SKUESpILLERE
tobias Zilliacus, mikael persbrandt, 
lena olin, Helena af sandeberg, 
Jonatan Bökman   
 
LAND sver ige, 2012   
   
SpILLETID 120 minu t ter   
   
pREMIERE

06/12

THrIllEr / drama

riminalkommissær Joona Linna 

(Tobias Zilliacus) efterforsker et 

brutalt mord på en familie. Familiens 

yngste, en 15-årig dreng, har overlevet 

og er det eneste vidne, men hans liv 

hænger i en tynd tråd. Storesøsteren er 

forsvundet, og Linna har en formodning 

om, at hun flygtede fra morderen i sid-

ste sekund, og at hendes liv nu er i fare. 

Kommissæren opsøger derfor psykiater 

Erik Maria Bark (Mikael Persbrandt) for 

at hive informationer ud af drengens 

underbevidsthed via hypnose. Måske 

har drengen svaret på, hvor søsteren 

befinder sig, eller hvem der står bag det 

brutale mord på hans familie.

Svenske Lasse Hallström har været på 

udflugt i Hollywood de sidste mange 

år, og instruktøren har ikke lavet en 

svensksproget film siden ’Mere om os 

børn i Bullerby’ fra 1987. Nu er Hallström 

vendt tilbage til sit hjemland med ’Hyp-

notisøren’, der er en filmatisering af 

ægteparret Ahndorils kriminalroman, 

som de har skrevet under pseudonymet 

Lars Kepler. Mikael Persbrandt spiller 

manden med adgang til underbevidst-

heden, og udover en stor karriere i 

skandinaviske film, med hovedrollen i 

Susanne Biers Oscar-vindende ’Hæv-

nen’ og rollen som den hårdkogte agent 

Hamilton, medvirker han også i Hobbit-

ten-filmene som Beorn.

K

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.
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oRIGINALTITEL   
Killing Them Softly   
 
INSTRUKTØR Andrew Dominik  
 
SKUESpILLERE
Brad Pitt, James Gandolfini, 
Ray Liotta, Scoot McNairy, 
Ben Mendelsohn, Richard Jenkins 
Vincent Curatola, Sam Shepard, Slaine 
   
LAND USA, 2012   
  
SpILLETID  97 minutter   
   
pREMIERE

06/12

THrIllEr /
drama

filmen er baseret på en 
kriminalroman fra 1974 

af George V. Higgins med 
titlen ’Cogan’s trade’, der og-

så var filmens oprindelige titel.

77,63% 
66 

stemmer

KILLING ThEM SoFTLy
den modeRne undeRVeRden

Johnny Amato har regnet den godt ud. Han 

sender sine to håndlangere, Frankie og Russell, 

ud for at røve et hasardspil og i sidste ende placere 

skylden hos den kriminelle Markie Trattman. Tratt-

man har nemlig tidligere stjålet pengene fra et spil 

poker og er derfor oplagt at mistænke for endnu et 

røveri. Men den slags har sin helt egen logik, og da 

pengestærke bagmænd hyrer lejemorderen, Jackie 

Cogan, for at finde frem til mændene bag det sene-

ste røveri, starter en kæde af uforudsigelige begi-

venheder, hvor kun de færreste sidder tilbage med 

esser i ærmet.

’Killing Them Softly’ befinder sig et sted mellem 

’Goodfellas’ (1990) og Coen-brødrene med en jovial 

tilgang til vold og et persongalleri, der strækker sig 

fra småkriminelle og gangstere til lejemordere med 

vidt forskellige problemer, i et USA ramt af recessi-

on. Andrew Dominik instruerer Brad Pitt (som han 

tidligere har gjort i ’The Assassination of Jesse James 

by the Coward Robert Ford’ fra 

2007) og skuespillere med ri-

gelig erfaring fra gangsterfilm 

som fx Ray Liotta (Goodfellas) 

og James Gandolfini (TV-serien 

’The Sopranos’).
se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.
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oRIGINALTITEL 
Think Like a Man   
 
INSTRUKTØR Tim Story  
 
SKUESpILLERE
Michael Ealy, Jerry Ferrara, Kevin 
hart, Meagan Good, Regina hall, Chris 
Brown, Gabrielle Union, Romany Malco 
   
LAND USA, 2012   
  
SpILLETID  122 minutter  
   
pREMIERE

06/12

kOmEdIE/
rOmaNTIk 

ThINK LIKE A MAN
kampen mellem kønnene

F ire veninder kæmper hver især med at holde 

deres uduelige mænd i tøjlerne, lige indtil de 

finder en selvhjælpsbog om, hvordan man får sin 

mand til at rette sig efter en. Mændene begynder 

derefter at makke ret, og balancen i de respektive 

husstande er midlertidigt restaureret - lige indtil 

mændene finder frem til kilden bag kvindernes 

magt, og så er det 

tid til gengæl-

delse.

Instruktøren Tim Story stod også bag komedierne 

’Barbershop’, med musikerne Ice Cube og Eve på rolle-

listen, og den amerikanske udlægning af ’Taxi’, her 

med Queen Latifah som den fartgale taxachauffør. 

Derudover har han instrueret de to film om super-

heltegruppen De Fantastiske Fire. Denne gang er 

instruktøren tilbage i komediegenren og tager hånd 

om forskellene på mænd og kvinder. Rolle-

listen til ’Think Like a Man’ rummer bl.a. 

komikeren Kevin Hart, som er kendt fra 

parodi-filmene ’Scary Movie 3’, ’Scary 

Movie 4’ og ’Epic Movie’.

kevin Hart var 
vært  ved dette års 

mtV Video music awards.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.

Scan koden og vær med i vores julekalender, hvor du hver dag kan være den 
heldige, der vinder billetter til ROBIN IN THE HOOD. Juleaften trækker vi lod 
om hovedpræmien: 2 x 2 VIP Billetter til premieren på ”Robin in the Hood”, 
med eksklusiv middag og gratis drinks på Nørrebro Teater.
 

VIND Billetter Hver  
dag i december Nu’ det jul

En romantisk komedie
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: nbt.dk / billetbillet.dk / 70 272 272

Medvirkende: Ditte Hansen / Lars MikkelseN / Kenneth M. Christensen /  
Anne Sofie EsperseN / Ole Lemmeke / claes bang / Sonja Oppenhagen m.fl. 
Manuskript: Vidar Magnussen - bearbejdet af instruktør og ensemble 
Instruktion: Kim Bjarke Scenografi: Ida Marie Ellekilde

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.

Ann. 198x297_Kino_trolden.indd   1 11/19/12   10:34 AM



Scan koden og vær med i vores julekalender, hvor du hver dag kan være den 
heldige, der vinder billetter til ROBIN IN THE HOOD. Juleaften trækker vi lod 
om hovedpræmien: 2 x 2 VIP Billetter til premieren på ”Robin in the Hood”, 
med eksklusiv middag og gratis drinks på Nørrebro Teater.
 

VIND Billetter Hver  
dag i december Nu’ det jul

En romantisk komedie
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: nbt.dk / billetbillet.dk / 70 272 272

Medvirkende: Ditte Hansen / Lars MikkelseN / Kenneth M. Christensen /  
Anne Sofie EsperseN / Ole Lemmeke / claes bang / Sonja Oppenhagen m.fl. 
Manuskript: Vidar Magnussen - bearbejdet af instruktør og ensemble 
Instruktion: Kim Bjarke Scenografi: Ida Marie Ellekilde

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.

Ann. 198x297_Kino_trolden.indd   1 11/19/12   10:34 AM



KINO.DK // DECEMBER 201222

peter Jackson er 
ikke den første til 
at filmatisere ’Hobbit-
ten’. i 1977 blev der produ-
ceret en tegnefilm til tV 
baseret på tolkiens roman.

Læs mere om ’Hobbitten’ 
på side 48 og om Richard
Armitage på side 10

93,97% 
4900 
stemmer

hoBBITTEN:
EN UVENTET
REJSE
”i et Hul i JoRden 
Boede deR en 
HoBBit…”
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oRIGINALTITEL    
The hobbit: An Unexpected Journey 
  
INSTRUKTØR Peter Jackson  
 
SKUESpILLERE
Martin Freeman, Ian McKellen, 
Richard Armitage, hugo Weaving, 
Luke Evans, Elijah Wood, Christopher 
Lee, Orlando Bloom, Cate Blanchett, 
Evangeline Lilly, Andy Serkis, 
Ian holm, Lee Pace, Billy Connolly, 
Mikael Persbrandt, James Nesbitt, 
Benedict Cumberbatch  
  
LAND New Zealand, USA, 2012  
  
SpILLETID Afventer  
   
pREMIERE

12/12

advENTurE

obbitten Bilbo Baggins bor for sig 

selv i det fredelige Hobbiton. Men 

en dag opsøges han af troldmanden 

Gandalf, der sender ham og 13 dværge 

på en mission for at genvinde det tabte 

dværg-kongerige Erebor fra den frygt-

indgydende drage Smaug. Bilbo har 

ikke meget at skulle have sagt, og snart 

ser han sig selv på en farefuld rejse, der 

bringer følgeskabet gennem mørke sko-

ve, over høje bjerge og igennem dunkle 

grotter. Ud over at måtte konfrontere 

ondskabsfulde trolde og ulvelignende 

Wargs ændrer mødet med det gådeful-

de væsen, Gollum, og ikke mindst dets 

magiske ring, Bilbos liv for altid.

Den særdeles imødesete ’Hobbitten: 

En uventet rejse’ er første del af Peter 

Jacksons filmatisering af J.R.R. Tolkiens 

forløber til Ringenes Herre-trilogien, 

som han også instruerede i årene 2001-

03. Titelkarakteren Bilbo spilles af den 

relativt ukendte Martin Freeman, som 

man bl.a. har kunnet se i den oprindeli-

ge version af TV-serien ’The Office’. Ian 

McKellen vender tilbage som Gandalf 

ligesom Hugo Weaving og Cate Blan-

chett gentager deres roller som elverne 

Elrond og Galadriel. Blandt de mange 

nye ansigter er englænderen Richard 

Armitage fra BBC-serien ’Robin Hood’, 

som spiller lederen af dværgenes kom-

pagni, Thorin Oakenshield. Anden del 

af filmatiseringen, ’Hobbitten: Dragen 

Smaugs ødemark’, får premiere i 2013, 

og den tredje del af trilogien, ’Hobbit-

ten: Ud og hjem igen’, får premiere i 

2014.

h

3D

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.
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oRIGINALTITEL Zarafa  
  
INSTRUKTØR    
Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie 
  
STEMMER
Alfred Schwarz, Sara Poulsen, 
Mads M. Nielsen, Thomas Mørk, 
Jette Sievertsen, Niels Weyde   
  
LAND Frankrig, Belgien, 2012  
   
SpILLETID  78 minutter  
   
pREMIERE

12/12

aNImaTION / 
famIlIEfIlm

eVentYR om fRankRiGs føRste GiRaf 

zARAFA

I en afrikansk landsby fortæller en gammel 

mand børnene omkring sig historien om et 

venskab mellem den 10-årige dreng, Maki, og gi-

rafungen Zarafa. Men skæbnen vil, at ørkenprin-

sen Hassan har fået ordre om at levere Zarafa til 

den franske Kong Charles X som en gave fra den 

egyptiske pasha. Maki slår følgeskab med Hassan 

på turen fra Sudan til Paris i håbet om at kunne 

stoppe ørkenprinsen og bringe Zarafa tilbage til 

sit fædreland. På deres rejse møder de blandt an-

dre en hjælpsom ballonskipper, et par usædvan-

lige køer og piraten Bouboulina.

Animationsfilmen er baseret på en sand historie 

om den første giraf i Frankrig nogensinde. Zara-

fa blev i 1826 sejlet til Marseille med et skib, der 

havde hul i dækket, så den lange hals og hovedet 

kunne stikke ud. Ligesom i filmen var Zarafa en 

gave til Kong Charles X fra en egyptisk fyrste, og 

efter at have overvintret i Marseille vandrede gi-

raffen 885 km til Paris til stor fryd for de tilstrøm-

mende franskmænd. Filmen blev udtaget til årets 

Berlinalen og Annecy International Animated 

Film Festival.

i gennemsnit tog 
det hver enkelt ani-

mator én dag at  tegne 
1,5 sekunder af filmen.

JeG kan ses 

af alle!
kun foR de støRRe



Vi gentager succesen og præsenterer igen vores filmjulekalender på kino.dk, og er du heldig og dygtig, 
er det dig, som kan vinde en ekstra julegave. du kan vinde filmpræmier og fribilletter til biografen 
hver dag fra den 1. til den 24. december, og den, der har flest rigtige svar, vinder en ekstra stor præmie.

FILMJULEKALENDER - VIND FEDE pRæMIER hVER DAG

VIND!nye præmier hver dag.kig forbi www.kino.dk/julekalender2012

VIND MED FILMJUKALENDEREN
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AARHUS TEATER       23. novembeR - 22. decembeR

FRANKENSTEIN
En poetisk og rørende fortælling om menneskelige drifter

Glæd jer til flere store oplevelser! Se hele repertoiret på aarhusteater.dk

kammeRspil i fænGslet

CæSAR SKAL DØ

R ebibbia-fængslet i Rom. En forestilling af 

William Shakespeares ’Julius Cæsar’ er 

lige sluttet med stort bifald. Lyset ebber ud, og 

skuespillerne bliver igen til fanger, imens de 

føres tilbage til deres celler. Seks måneder tid-

ligere: Fængselsdirektøren og teaterinstruktøren 

taler med fangerne om et nyt projekt - opsæt-

telsen af ’Julius Cæsar’ i fængslet. Første skridt 

er casting, næste skridt at udforske teksten, der 

via Shakespeares universale sprog kan hjælpe de 

indsatte med at identificere sig med karakter-

erne. Men vejen til opførelsen af teaterstykket er 

fyldt med både forventninger, konfrontationer og 

frustration over den frihedsberøvelse, de alle er 

straffet med.

Guldbjørnen ved årets Berlinale gik til Taviani-

brødrenes film om Shakespeare bag tremmer, 

der med delvist improviseret dialog bevæger sig 

på grænsen mellem fiktion og dokumentar. Vit-

torio Taviani (født 1929) og Paolo Taviani (født 

1931) vandt i 1977 Guldpalmen for ’Padre padrone’ 

og Juryens specialpris fem år senere for ’San 

Lorenzo-natten’.

’Cæsar skal dø’ 
er italiens bud på 

en nominering som 
Bedste udenlandske film 

til oscaruddelingen i 2013.

oRIGINALTITEL 
Cesare deve morire    
 
INSTRUKTØR    
Paolo Taviani, Vittorio Taviani   
 
SKUESpILLERE
Cosimo Rega, Salvatore Striano, 
Giovanni Arcuri  
 
LAND Italien, 2012     
 
SpILLETID 76 minutter  
  
pREMIERE

13/12

drama
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En poetisk og rørende fortælling om menneskelige drifter

Glæd jer til flere store oplevelser! Se hele repertoiret på aarhusteater.dk



se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.

JeG kan ses 

af alle!
kun foR de støRRe
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fuGlekRiGen i afRika
zAMBEzIA

oRIGINALTITEL   
A d ven t ure s in Z ambe zia  
 
INSTRUKTØR Way ne T hor nle y 
  
STEMMER
Michael Lundbye Slebsager, 
Nis Bank Mikkelsen, Karoline 
Munksnæs, Mads M. Nielsen, 
Judith Rothenborg, Annevig 
Schelde Ebbe, Kasper Leisner   
 
LAND  Sydafrika, 2012   
  
SpILLETID  83 minutter  
   
pREMIERE

20/12

uglebyen Zambezia ligger ved 

det store Victoria-vandfald i Af-

rika og er et sandt paradis for fugle 

fra nær og fjern. Her er fred, ro og 

ren idyl. Falken Kai drømmer om at 

blive en del af Zambezias forsvars-

patrulje, Tordenfuglene. Men at være 

en Tordenfugl er ikke nemt, og Kai 

bliver sat på prøve af deres leder, den 

skrappe ørn Ajax. Leguanen Budzo 

brygger i mellemtiden på skumle 

planer om at ødelægge Zambezia. 

Sammen med sin nye ven, Zoe, må 

den unge falk nu bevise sit værd som 

et medlem af Tordenfuglene og geno-

prette fred i fugleparadiset. 

Fugle har været et populært omdre-

jningspunkt for animationsfilm den 

seneste tid. Alene sidste år bød bi-

ograferne på hele to af slagsen med   

’Legenden om Vogterne: Uglerne fra 

Ga’Hoole’ og ’Rio’. ’Zambezia’ er den 

næste i rækken og samtidig Syda-

frikas første internationale anima-

tionsfilm. Det er den indfødte Wayne 

Thornleys debut som instruktør, og 

filmens manuskript har han også selv 

været med til at udarbejde. Filmen 

vises i 2D med dansk tale.

F

aNImaTION /
famIlIEfIlm

3D
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Hanekes GuldpalmeVindeR

AMoUR

oRIGINALTITEL 
Amour    
 
INSTRUKTØR Michael haneke   
 
SKUESpILLERE
Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle 
Riva, Isabelle huppert, William Shimell 
 
LAND Østrig, Frankrig, Tyskland, 2012 
     
SpILLETID 127 minutter  
  
pREMIERE

20/12

drama æ gteparret Georges (Jean-Louis Trintignant) 

og Anne (Emmanuelle Riva) har begge pas-

seret 80 år. De er pensionerede musikundervisere, 

som nu nyder deres otium i en velholdt lejlighed i 

Paris. Deres voksne datter Eva (Isabelle Huppert) er 

professionel musiker og lever i udlandet med sin en-

gelske mand Geoff (William Shimell), og afstanden 

har gjort dem mere og mere fremmede for hinan-

den. Det kultiverede pensionistpar elsker hinanden 

betingelsesløst og har nok i hinandens selskab. Men 

hverdagen vendes helt og aldeles på hovedet, da 

Anne får et slagtilfælde, der gør hende lam i højre 

side af kroppen og medfører begyndende demens.

I ’Amour’ ses to af fransk films største navne. 

Jean-Louis Trintignant slog sit navn fast med roller i 

franske film som ’Gud skabte kvinden’ (1956) og ’Min 

nat hos Maud’ (1969) samt den italienske klassiker 

’Medløberen’ fra 1970 af Bernardo Bertolucci. Over 

for ham finder vi Emmanuelle Riva, der havde en hed 

affære med en gift japaner i Alan Resnais’ moder-

nistiske hovedværk ’Hiroshima, min elskede’ (1959). 

Den østrigske instruktør bag ’Amour’, Michael Ha-

neke, er kendt for sine kompromisløse, kunstneriske 

film med ’Funny Games’ (1997), ’Skjult’ (2006) og 

’Det hvide bånd’ (2009) som de mest toneangiven-

de eksempler. Filmen modtog Guldpalmen i Cannes 

2012 foran bl.a. den danske ’Jagten’ af Thomas Vin-

terberg.

det er 
anden gang, 

at michael Haneke 
vinder Guldpalmen i 

Cannes. første gang var 
i 2009 med ’det hvide bånd’.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.



iPad mini har en smuk 7,9” skærm, FaceTime HD- og iSight kameraer,         
 A5-processor, ultrahurtige trådløse funktioner og en batteritid på op til 10 timer.1

 Og over 275.000 apps og programmer i App Store, der er fremstillet til iPad                                                                                                               
- virker også til iPad mini2. iPad mini er på alle måder en iPad                                                                                   

- samme facon, bare mindre.

1 Batteritid afhænger af brug og konfiguration. Se www.apple.com/dk/batteries, hvis du vil have flere oplysninger.
2 Antallet af apps og programmer gælder det samlede antal i hele verden.

iPad mini

Besøg Eplehuset.
Din lokale Apple-ekspert.
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4200 Slagelse
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Esbjerg
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Torvet 1A
7400 Herning
Tlf. 9642 6200 www.eplehuset.dk
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I det lave, varme, tropiske vand ved Great Bar-

rier Reef lever klovnefisken Marlin alene med 

sin søn, Nemo. Marlin frygter farerne i det store 

hav, men Nemo er en eventyrlysten lille fisk. En dag 

bringer Nemos nysgerrighed ham langt væk, og han 

ender i en tandlæges akvarium i Sydney. Fortvivlet 

over sin søns forsvinden, trodser Marlin sin frygt, 

og begiver sig ud på dybt vand for at finde Nemo. 

På sin færd får han hjælp af den glemsomme, men 

optimistiske Dory, og alt imens de to søger oceanet 

tyndt, planlægger Nemo og de andre akvariefisk de-

res flugt fra tandlægens fangeskab.

Da relanceringen af ’Løvernes Konge’ i 3D sidste år 

blev en stor kommerciel succes i USA, besluttede 

Disney og Pixar at hive flere film frem fra arkiver-

ne og give dem en 3D-overhaling. Derfor får det 

Oscar-belønnede undervandse-

ventyr ’Find Nemo’ nu en tredi-

mensionel renæssance i de dan-

ske biografer, og til februar står 

’Monsters, Inc.’ 

for tur.

elsket pixaR-film fåR RepRemieRe

FIND NEMo 3D

pixar-figuren nemo 
dukkede første gang 

op på det store lærred 
som tøjbamse på Bøhs væ-

relse i ’monsters, inc.’ fra 2001.

oRIGINALTITEL 
Finding Nemo  
 
INSTRUKTØR   
Andrew Stanton, Lee Unkrich    
 
STEMMER
Troels Lyby, Mette Lisby, Frederik 
Stadager Larsen, Lars Bom, Dick Kaysø, 
Søren Fauli, Lars hjortshøj, 
Niels Ellegaard  
 
LAND USA, 2003     
 
SpILLETID 101 minutter  
  
pREMIERE

25/12

aNImaTION / 
famIlIEfIlm

3D

JeG kan ses 

af alle!
kun foR de støRRe

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.
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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.

Tilbuddene i kataloget gælder fra den 15/11 til den 24/12-2012, hvis ikke andet er 
angivet. Købsbetingede gratis gaver samt giveaways findes kun i begrænset oplag. Se de 
aktuelle Blockbuster Unlimited abonnementer og betingelser på www.blockbuster.dk/
unlimited. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer og leveringssvigt.  Find din lokale Blockbuster på www.blockbuster.dk

FX FAVORITABONNEMENT FRA

 49,-
DEN FØRSTE MÅNED

NyhED

VILDT hyGGELIGT

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

BB_unlimited_annonce_gaa-til-premiere_julekatalog_198x297.indd   1 31/10/12   15.47
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DVDDVD

14995

Skylanders Giants 
 Startpakke - PS3 Startpakke - PS3

54995

FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER

Begrænset antal Steelbooks

FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER

Begrænset antal bokse m. maske

XTRA MED I KØBET
Casper & Mandrilaftalen 1 DVD 

gratis med i købet (værdi 49,95)   DVD 14995

  Blu-ray 19995

  Blu-ray Steelbook 22995

  Blu-ray box m. maske 36995

XTRA MED I KØBET
Solens Rige DVD gratis med i købet  (værdi 49,95) 

Gælder alle The Dark Knight Rises film

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

© 2012 DreamWorks Animation LLC.  All Rights Reserved.

GRATIS PLAKAT - HENT I BUTIKKEN

Lej lige så mange af de nyeste film, som du vil 
– og aflever dem igen, når du har lyst. 

Se mere på bagsiden.

NYHED

Lej lige så mange af de nyeste film, som du vil 

FX FAVORIT ABONNEMENT FRA 49,- DEN FØRSTE MÅNED

FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER
FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER
FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER
FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER

Begrænset antal Steelbooks
Begrænset antal Steelbooks

GRATIS PLAKAT - HENT I BUTIKKEN
GRATIS PLAKAT - HENT I BUTIKKEN

Køb julegaver hver dag t.o.m. 24/12Køb julegaver hver dag t.o.m. 24/12Køb julegaver hver dag t.o.m. 24/12

Skylanders 
figur - pr. stk.

Skylanders 
figur - pr. stk.

799579
Flere figurer i butikken 

og i Onlineshoppen

4kor_205542_Julekatalog 2012 12 198x297.indd   1 02/11/12   12.50



Landsdækkende bytteservice
Alle varer købt som jule gaver kan byttes t.o.m. 6. januar 2013 i en af vores 64 butikker. 

Husk, at plomberingen skal være ubrudt og kvittering skal fremvises ved ombytning og refundering.2

  DVD 14995

  Blu-ray 19995    DVD  14995

   DVD 14995

   Blu-ray 19995

   Blu-ray 3D 24995

Dexter Sæson 6

   DVD box 24995

   Blu-ray box 36995

   DVD 14995

   Blu-ray 19995

  DVD 14995

  Blu-ray 14995

  Blu-ray 3D 24995

  DVD 14995

   Combo (DVD+Blu-ray+Digi kopi) 19995

   3D Combo
(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi) 24995

   DVD 9995

   Blu-ray 14995

Mad Men 

   DVD box Sæson 1 9995

   DVD box Sæson 2 17995

   DVD box Sæson 3 17995

   DVD box Sæson 4 26995

   DVD box Sæson 5 34995
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Indiana Jones: The Complete Adventures

    Blu-ray box 39995

XTRA MED I KØBETSolens Rige DVD gratis med i købet (værdi 49,95) Få Blu-ray versionen for 50,- ekstra

Solens Rige DVD gratis med i købet (værdi 49,95) 

XTRA MED I KØBETTerminator 3: Rise of the Machines DVD gratis med i købet (værdi 49,95)

XTRA MED I KØBET

Julens største  nyheder!

Blu-ray box

36995

DVD box

Blu-ray boxBlu-ray box

36995

DVD box

Blu-ray box

DVD box

27995

Blu-ray

19995

DVD

Blu-rayBlu-ray

1991999595

DVD

Blu-ray

DVD

14995
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  DVD 14995

  Blu-ray 19995

The Dark Knight Trilogy
Boksen indeholder Batman Begins, The Dark Knight, 
The Dark Knight Rises, The Art & Making of The Dark 

Knight Trilogy bog samt eksklusivt ekstramateriale.

Godfather Trilogy 40th Anniversary
Indeholder The Godfather, The Godfather Part II 
og The Godfather Part III på Blu-ray, over 4 timers 
bonusmateriale, The Godfather The Final Shooting 
Script, 10 fotos samt en Corleone Family-Tree plakat.

    Blu-ray box 39995

Godfather Trilogy 40th AnniversaryGodfather Trilogy 40th Anniversary

FÅS KUN HOS BLOCKBUSTER

4kor_205542_Julekatalog 2012 12 198x297.indd   2 02/11/12   12.50



Landsdækkende bytteservice
Alle varer købt som jule gaver kan byttes t.o.m. 6. januar 2013 i en af vores 64 butikker. 

Husk, at plomberingen skal være ubrudt og kvittering skal fremvises ved ombytning og refundering. Gi’ et Blockbuster gavekort til én du holder af 3

Julens største  nyheder!

Den Sorte Snog 
(komplet samling)

    DVD box  9995

    DVD box 22995

    Blu-ray box 29995

Huset på Christianshavn 
(komplet samling)

    DVD box 34995     DVD box 9995
Olsen Banden 
(komplet samling)

    DVD box 34995

Pr
em

ie
re

 2
0.

 n
ov

em
be

r

Pr
em

ie
re

 2
6.

 n
ov

em
be

r

Pr
em

ie
re

 2
7.

 n
ov

em
be

r

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

Pr
em

ie
re

 9
. d

ec
em

be
r

    DVD 14995

    Blu-ray 19995
    DVD 14995

    Blu-ray 19995

    Blu-ray 3D 24995

Pr
em

ie
re

 1
3.

 n
ov

em
be

r

    DVD 14995

    Blu-ray 19995
    DVD 14995

    Blu-ray 19995
    DVD 14995

Pr
em

ie
re

 2
0.

 n
ov

em
be

r

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

Blu-rayBlu-ray

19995

DVD

Blu-rayBlu-ray

DVD

Blu-ray
14995Combo (DVD+Blu-ray+Digi kopi)

3D Combo
(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi)

Combo

(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi)

19995

(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi)
3D Combo

(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi)
3D Combo

(DVD+Blu-ray+3D Blu-ray+Digi kopi)

24995

DVD

 (DVD+Blu-ray+Digi kopi)Combo (DVD+Blu-ray+Digi kopi) (DVD+Blu-ray+Digi kopi)

19995

DVD

Combo (DVD+Blu-ray+Digi kopi)

DVD

14995

Combo (DVD+Blu-ray)

Blu-ray 3D
19995

Blu-ray 3DBlu-ray 3D
199

Blu-ray 3D

24995

DVD

Combo (DVD+Blu-ray) (DVD+Blu-ray)

19995

DVD

Combo (DVD+Blu-ray)

DVD

14995
Combo (DVD+Blu-ray)

Blu-ray 3D
19995

Blu-ray 3DBlu-ray 3D
199

Blu-ray 3D

24995

DVD

Combo (DVD+Blu-ray) (DVD+Blu-ray)

19995

DVD

Combo (DVD+Blu-ray)

DVD

14995

    DVD 14995

    Blu-ray (Blu-ray+3D Blu-ray) 19995
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XTRA MED I KØBETDirty Dancing DVD gratis 
med i købet (værdi 49,95)

XTRA MED I KØBETModig plakat gratis med i købet

XTRA MED I KØBETMadagascar 3 madkasse gratis med i købet (værdi 50,-)

KEN 
FOLLETT
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BLU-RAY 99,- TA’ 3 BETAL FOR 2
Gælder alle film på denne side

pr. stk.

Blu-ray film har 5 gange så god billedkvalitet som en DVD eller et normalt TV-signal og er den eneste måde, 
hvorpå du kan se “Full HD” hjemme i stuen – og dermed udnytte din fladskærm fuldt ud. Til sammenligning 
er “HD” eller “HDtv” kun dobbelt så god kvalitet som en DVD. Lyden på en Blu-ray er også markant bedre end 
alternativerne. Jo bedre kvalitet – jo større oplevelse.

Se flere film i butikken eller i Onlineshoppenpå www.blockbuster.dk
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Se filmene komme til live!
Download app’en 
“Universal 100” på 
din smartphone 
eller tablet

Åben app’en og 
hold telefonen 
eller din tablet 
over coveret

Vupti 
– filmene 
kommer til live!1 2 3Findes også på DVD Findes også på DVD Findes også på DVD

Findes også på DVD Findes også på DVD Findes også på DVD

Augmented Reality covers
- Fås kun i Blockbuster!

4
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Se flere tilbud på www.blockbuster.dk

DVD 4995 TA’ 3 FOR 13995
Gælder alle film på denne side

pr. stk.

Se flere film i butikken eller i Onlineshoppenpå www.blockbuster.dk

5
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DVD eller Blu-ray 9995 pr. stk. Ta’ 3 for 26995

3D Blu-ray 14995 pr. stk.

KØB 3 BETAL FOR 2

DEN BILLIGSTE ER GRATIS

Gælder alle boxe på  siden

Se flere boxe i butikken eller i Onlineshoppen

Køb dine julegaver på www.blockbuster.dk
Hurtig levering på 1-2 hverdage samt fri fragt ved køb for over 400 kr.

6
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KØB 3 BETAL FOR 2

DEN BILLIGSTE ER GRATIS

Gælder alle boxe på  siden

Se flere boxe i butikken eller i Onlineshoppen

Priserne på denne side er pr. sæson

Casper & 
Mandrilaftalen box

DVD box 9995

Boardwalk Empire

 DVD box Sæson 1 19995

DVD box Sæson 2 39995
Homeland Sæson 1

 DVD box  19995

Game of Thrones Sæson 1

  DVD box 19995

The Paci� c 

DVD box 19995

The Simpsons Sæson 15

DVD box 36995

How I Met Your Mother

DVD box Sæson 1 9995

DVD boxe Sæson 2/3/4/5 19995

DVD box Sæson 6/7 29995
  

Lost

DVD boxe Sæson 1/2 9995

DVD boxe Sæson 3/4/5/6 17995

Sons of Anarchy

DVD box Sæson 1 9995

  DVD box Sæson 2 14995

DVD box Sæson 3 16995

  DVD box Sæson 4 34995

Grey’s Hvide Verden

DVD boxe Sæson 1/2 9995

  DVD boxe Sæson 3/4/5/6/7 17995

DVD box Sæson 8 44995

Vampire Diaries

  DVD box Sæson 1 9995

DVD box Sæson 2 14995

DVD box Sæson 3 39995

True Blood

DVD boxe Sæson 1/2 9995

DVD box Sæson 3 14995

DVD box Sæson 4 19995

Supernatural 

  DVD boxe Sæson 1/2/3 9995

DVD boxe Sæson 4/5 14995

DVD box Sæson 6 39995

Desperate Housewives

DVD boxe Sæson 1/2 9995

DVD boxe Sæson 3/4/5/6/7 17995

DVD box Sæson 8 44995

The Walking Dead

DVD box Sæson 1 16995

  DVD box Sæson 2 29995

Criminal Minds

DVD boxe Sæson 1/2 9995

  DVD box Sæson 3 14995

  DVD boxe Sæson 4/5/6 17995

  DVD box Sæson 7 36995

Prison Break

 DVD box Sæson 1 9995

 DVD boxe Sæson 2/3/4 19995

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

Casper & 
Mandrilaftalen box

DVD box

Homeland Sæson 1

 DVD box 

Se flere boxe i butikken eller i Onlineshoppen

Se flere boxe i butikken eller i Onlineshoppen

The Paci� c 

DVD boxDVD box

The Simpsons Sæson 15

DVD boxPr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

 DVD box Sæson 1

 DVD boxe Sæson 2/3/4

Criminal Minds

DVD boxe Sæson 1/2

 DVD box Sæson 3

 DVD boxe Sæson 4/5/6

 DVD box Sæson 7

The Walking Dead

DVD box Sæson 1DVD box Sæson 1

 DVD box Sæson 2

Boardwalk Empire

 DVD box Sæson 1

DVD box Sæson 2

Desperate HousewivesDesperate Housewives

DVD boxe Sæson 1/2DVD boxe Sæson 1/2

DVD boxe Sæson 3/4/5/6/7

DVD box Sæson 8

Grey’s Hvide VerdenGrey’s Hvide Verden

DVD boxe Sæson 1/2

 DVD boxe Sæson 3/4/5/6/7

DVD box Sæson 8

Vampire Diaries

 DVD box Sæson 1

DVD box Sæson 2

DVD box Sæson 3

True Blood

Pr
em

ie
re

 4
. d

ec
em

be
r

7
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Køb film og spil i Blockbusters Onlineshop8

Hygge til hele julen!

Kims Chips til filmene
Kims á 130-180 g. Flere varianter. 1 stk. 24,95

  PS3  29995

  PS3 / Xbox360 39995

  PC 24995

  PS3  39995

Release 23. november
Release 7. december Release 20. november

Kims Chips til filmeneKims Chips til filmene
Kims á 130-180 g. Flere varianter. 1 stk. 24,95Kims á 130-180 g. Flere varianter. 1 stk. 24,95

Frit valg
2 poser
Frit valg
2 poser
Frit valg
2 poser
Frit valg

45,-
SPAR

490

Få råd til 
julegaverne!
Sælg dine brugte film og spil i 
Blockbuster – og få kontanter eller 
køb nye film og spil for pengene. 
Se Brugtmarked betingelser 
på www.blockbuster.dk

  DVD 14995

  Blu-ray 19995

  Blu-ray 3D 24995

FRAFRA

14995

SPAR
100,-

9595

  PS3  24995  PS3 / Xbox360  14995

julegaverne!

  DVD 9995   DVD 14995   DVD 19995

44995

24995

4kor_205542_Julekatalog 2012 12 198x297.indd   8 02/11/12   12.57



Vi har længe åbent alle dage 9

Skylanders
Giants  Boosterpakke

PS3
Giants  Boosterpakke

PS3

44995
Skylanders

Giants  Startpakke
PS3

Giants  Startpakke
PS3PS3

54995

The Sims 3: Årstider 
(udvidelsespakke)
Med denne nye udvidelse kan dine 
simmere bl.a. svømme i havet på 
en varm sommerdag, vise deres 
snowboarding-evner eller byde 
forårets regnvejr velkommen 
med en gåtur i regnen.

Skylanders Giants Startpakke
Indeholder det nye spil Skylanders 
Giants, en Portal of Power og de tre 
figurer; Tree Rex, Jet-Vac og Cynder.

Skylanders Giants Boosterpakke
Indeholder det nye spil Skylanders 
Giants og figuren Tree Rex.

The Sims 3: Årstider The Sims 3: Årstider 

Skylanders Battlepakke
Indeholder 1 speciel DragonFire 
kanon samt 2 figurer; Chop Chop 
og Shroomboom.

Skylanders BattlepakkeSkylanders Battlepakke
Indeholder 1 speciel DragonFire 

Flere pakker i butikken eller 
Onlineshoppen på www.blockbuster.dk

Xtrapakker
PC – frit valg:PC – frit valg:

7995

Xtrapakker
PC – frit valg:

9595

SPAR
70,-

Udvidelsespakker
PC – frit valg:PC – frit valg:

14995

Udvidelsespakker

9595

SPAR
OP TIL
200,-

The Sims 3
(grundspil) PC(grundspil) PC

249959595

SPAR
50,-

Årstider
udvidelsespakke

PC
udvidelsespakke

PC

24995

Skylanders 
Lightcore figur

pr. stk.
Lightcore figur

pr. stk.
Lightcore figur

pr. stk.
Lightcore figur

pr. stk.

9995

Pakke med
3 Skylanders 

figurer
3 Skylanders 

figurer
3 Skylanders 

figurer
3 Skylanders 

figurer

19995

Skylanders BattlepakkeSkylanders BattlepakkeSkylanders Battlepakke

Skylanders 
Battlepakke
Skylanders 

Battlepakke

19995

Skylanders 
Giant figur

pr. stk.
Giant figur

pr. stk.
Giant figur

pr. stk.
Giant figur

pr. stk.

14995

Skylanders 
figur 

pr. stk.
figur 

pr. stk.
figur 

pr. stk.
figur 

pr. stk.

7995

Lightcore figurLightcore figur

9999

Skylanders 

7979

Skylanders 
Giant figur
Skylanders 
Giant figur
Skylanders 
Giant figur

149149

Flere figurer i butikken eller i Onlineshoppenpå www.blockbuster.dk
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Vi bytter julegaver frem til den 6. januar 2013
1010

FANTASTISK UNDERHOLDNING 
MED XBOX

Microsoft LIVE points 

  800 LIVE points 8995

  2100 LIVE points 21995

Xbox360 konsol Bundle
Denne bundle indeholder en 250 GB Xbox 360
konsol, Elder Scrolls V: Skyrim download,
Forza Motorsport 4 Essentials, 1 md. Live Gold 
abonnement, headset og trådløs controller. 

Xbox360 konsol Bundle
Denne bundle indeholder en 250 GB Xbox 360 
konsol, Call of Duty: Black Ops 2, 1 md. Live 
Gold-abonnement, headset og trådløs controller.

Tilbuddet gælder i perioden 23.11.2012 - 27.01.2013. De 400 kr. refunderes direkte fra Microsoft efter køb. Læs mere på www.xbox.com/da-DK/moneyback

Xbox LIVE gold abonnement

  3 måneder 10495

  12 måneder 31495

Xbox360 Controller 
inkl. Halo 4 59995

Xbox360 
Controller

 24495

Xbox360 Controller Xbox360 Controller 
inkl. Halo 4 59995
Xbox360 Controller 

SPAR
30%

SPAR
19995

Xbox360 
konsol Bundlekonsol Bundle

1.899,-
konsol Bundlekonsol Bundle

1.899,-1.899,-

SPAR
69980

Frit valg
Xbox360Xbox360

1499595

SPAR
OP TIL
200,-

Xbox360 
konsol Bundlekonsol Bundle

2.099,-
konsol Bundlekonsol Bundle

2.099,-2.099,-

SPAR
19995

Frit valg
Xbox360
Frit valg

Xbox360
Frit valg

Xbox360
Frit valg

44995
Tilbuddet gælder alle Xbox 360 250 GB 
konsoller - også bundles med spil eller
Kinect.

Få 400 kr. retur
når du køber en Xbox 360 250 GB 
konsol samt et af de fem udvalgte 
produkter; Halo 4, Forza Horizon, 

Dance Central 3, Nike+ Kinect 
Training eller et 12 måneders 

LIVE Gold abonnement.

SPAR
30%
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Køb dine julegaver på www.blockbuster.dk
Hurtig levering på 1-2 hverdage samt fri fragt ved køb for over 400 kr.

11

  PS3/Xbox360 44995

Spil dig varm!  PC 39995

  PS3/Xbox360 49995

  PS3/Xbox360 14995

World of Warcraft Battlechest
Indeholder World of Warcraft grundspillet, World of War-
craft: Burning Crusade (udvidelse), World of Warcraft: Wrath 
of the Lich King (udvidelse) og 256 siders begynderguide. 

  PC 12995

World of Warcraft: 
Mists of Pandaria (udvidelse)
Den nyeste udvidelse til World of 
Warcraft serien. Du skal have de 
forrige World of Warcraft spil for 
at kunne spille denne udvidelse. 

  PC 19995

  PC 9995

World of Warcraft: World of Warcraft: 

Frit valg
PS3/Xbox360PS3/Xbox360

Frit valg
PS3/Xbox360

Frit valg

49995

9595

Spil dig varm!Spil dig varm!
Priser gælder t.o.m. 17/12

PS3/Xbox360

Prisse 7/12

39995

PC

PS3/Xbox360PS3/Xbox360

PC

PS3/Xbox360
29995

9595

95 SPAR
OP TIL

100,-

SPAR
150,-

Priser gælder t.o
.m

. 1
7/

12

PS3/Xbox360

rr t.o
.m

. 1
7/

1239995

PC

PS3/Xbox360PS3/Xbox360

PC

PS3/Xbox360
29995

9595

95 SPAR
OP TIL

100,-

Priser gælder t.o
.m

. 1
7/

12

PS3/Xbox360

r t.o
.m

. 1
7/

1239995

PC

PS3/Xbox360PS3/Xbox360

PC

PS3/Xbox360
29995

9595

95 SPAR
OP TIL

100,-
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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.

Tilbuddene i kataloget gælder fra den 15/11 til den 24/12-2012, hvis ikke andet er 
angivet. Købsbetingede gratis gaver samt giveaways findes kun i begrænset oplag. Se de 
aktuelle Blockbuster Unlimited abonnementer og betingelser på www.blockbuster.dk/
unlimited. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte varer og leveringssvigt.  Find din lokale Blockbuster på www.blockbuster.dk

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_julekatalog_198x297.indd   1 15/11/12   16.43
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øl, musik oG moR

MAx pINLIG på RoSKILDE

oRIGINALTITEL   
Ma x Pinl ig på Rosk ilde  
 
INSTRUKTØR 
Lotte Svendsen   
 
SKUESpILLERE
Samuel heller-Seiffert, Mette horn, 
Lars Bom, Lars Mikkelsen, Anders hove 
  
LAND Danmark, 2011   
 
SpILLETID  95 minutter  
   
pREMIERE

25/12

M ax er fyldt 16, og med teenageårene følger en 

stor trang til frihed. Han higer efter at deltage 

i Roskilde Festivalen for første gang, men mor siger 

klart nej! I protest flytter Max over til sin far, trod-

ser alle formaninger og kaster sig hovedkulds ud i 

festivallivet. Men da mor opdager, at Max er taget 

af sted, beslutter hun sig for at følge efter og - på 

mere eller mindre behørig afstand - holde øje med 

sin søn. Festivalturen kommer dog til at byde på 

langt mere end blot musik for Max og hans pinlige 

mor, der blandt andet begge kommer til at opleve 

ny kærlighed.

’Max Pinlig på Roskilde’ er den tredje film i rækken, 

der udspringer af TV-serien ’Max’ fra 2007. Instruk-

tør Lotte Svendsen har både stået bag serien og de 

nu tre film om drengen Max, 

hvis mor har en tendens til at 

rode sig ud i tåkrummende si-

tuationer. Rollerne som Max og 

hans mor bli-ver som altid spil-

let af Samuel Heller-Seiffert og 

Mette Horn.

famIlIEfIlm /
kOmEdIE

i filmen tager 
max og hans mor

på Roskilde festival, 
men i virkeligheden er 

festivalscenerne optaget 
under Jelling musikfestival.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.

JeG kan ses 

af alle!
kun foR de støRRe
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m. night shyamalan 
(the sixth sense) var 
på et tidspunkt planlagt 
som filmens instruktør 
og manuskriptforfatter.

LIFE oF pI

77,63% 
98 
stemmer

dRenGen oG tiGeRen
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oRIGINALTITEL life of pi  
  
INSTRUKTØR ang lee 
 
SKUESpILLERE
suraj sharma, irrfan khan, 
Gérard depardieu   
 
LAND us a , 2012    
  
SpILLETID 127 minu t ter   
   
pREMIERE

25/12

drama / 
advENTurE

a et skib går ned under en gigan-

tisk storm på rejsen fra Indien 

til Canada, er det tilsyneladende kun 

drengen Pi Patel, der overlever, imens 

hele hans familie og alle dyrene fra de-

res medbragte zoologiske have synker 

mod havets bund. Om bord på red-

ningsbåden støder Pi dog på en uventet 

rejsefælle: en stor bengalsk tiger kaldet 

Richard Parker, der omgående sætter 

magtforholdet mellem menneske, dyr 

og Stillehavet på prøve. En lang rejse 

styret af tro, håb og ikke mindst kam-

pen for overlevelse kan begynde.

Yann Mantels bestseller om en udsæd-

vanlig rejse udkom i 2001 og er siden 

blevet et af årtiets største litterære 

succeser. En filmatisering har dog læn-

ge været anset som nærmest umulig, 

men Ang Lee har kastet sig over opga-

ven, der både indeholder eventyrlige 

Robinson Crusoe-elementer og en al-

vorlig kamp for at holde sig i live alene 

på havet. Ang Lee har tidligere instru-

eret film som ‘Sense and Sensibility’, 

‘Tiger på spring, drage i skjul’ og ‘Broke-

back Mountain’, der indbragte ham en 

Oscar for Bedste instruktion.

D

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 14.

3D
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Filmatiseringen af J. R. R. Tolkiens ’Hobbit-

ten’ har været præget af op- og nedture. 

Forsinkelser, opsigelser og ikke mindst 

tårnhøje forventninger fra et eventyr-

lystent publikum, der ser ’Ringenes Herre’ 

som årtiets bedste filmtrilogi. Men én mand 

har været i fokus fra starten: Peter Jackson. 

Vi har interviewet den 51-årige kiwi og gør 

her status over Jacksons uventede rejse.

AF DANIEL BENTIEN
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p som filmskaber. Hele min karriere har jeg forsøgt at 

lave de film, som jeg selv ville synes om. Med ’Rin-

genes Herre’ filmatiserede jeg bøgerne og lavede 

filmene, som jeg ville synes om, hvis jeg var bio-

grafgænger. Det er derfor, jeg tog de beslutninger, 

som jeg gjorde, da jeg filmede dem,” understreger 

Jackson.

”Min tilgang til Hobbitten-filmene er den samme. 

Jeg forsøgte ikke at lave tre film, der som sådan ville 

appellere til fans af ’Ringenes Herre’. Jeg forsøgte 

at lave nogle film, der appellerede til mig selv. Hob-

bitten-trilogien har en anderledes historie og andre 

karakterer. Så jeg følte ikke, at jeg gentog mig selv. 

Når alt kommer til alt, gik jeg bare til materialet som 

ved enhver anden film, og jeg er meget, meget til-

freds med resultaterne.”

Peter Jackson var dog slet ikke manden, der skulle 

instruere historien om Bilbos rejse. Guillermo del 

Toro, der selv havde succes med det spanske even-

tyrdrama ’Pans labyrint’ (2006), var til at begynde 

med tilknyttet som instruktør, indtil den ene forhin-

dring efter den anden afholdt produktionen fra at 

komme fra start.

eter Robert Jackson kom på alles læber, da 

han for 11 år siden imod manges forventninger 

med succes formåede at overføre J. R. R. Tolkiens 

episke fantasy-værk til film. Det blev til 00ernes 

største eventyrtrilogi, indbragte sammenlagt 17 

Oscar-statuetter og blev årtiets svar på den gamle 

Star Wars-trilogi for en hel generation af biograf-

gængere.

Men med stor succes følger store forventninger. Så 

da Peter Jackson i 2007 offentliggjorde, at han ville 

producere en film baseret på forløberen til ’Ringe-

nes Herre’, ’Hobbitten’, beundrede folk beslutnin-

gen og havde samtidig en vis frygt for udfaldet. Ville 

det kunne lykkes for ham to gange i træk? Om for-

ventningspresset fortæller Peter Jackson til kino.dk:

”Det er en anderledes form for forventninger. Der 

var en masse pres på os, da vi lavede ’Ringenes 

Herre’ - mest fordi det var en film med stort budget, 

og vi havde ikke den ballast på det tidspunkt, som 

vi har nu. Folk vidste ikke, hvad de skulle forvente 

af filmene dengang. Nu tænker folk: ’Vi kunne godt 

lide Ringenes Herre-filmene, så du har bare at give 

os nogle nye film, som vi også kan lide.’ Men den 

eneste måde, du kan reagere på det, er ved at være 

tro over for dig selv

Nu tænker folk: 

’Vi kunne godt lide

Ringenes Herre-filmene, 

så du har bare at give 

os nogle nye film, 

som vi også kan lide.

''
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”Jeg var glad for at komme om bord som produ-

cer,” fortæller Jackson om den turbulente tid. 

”Oprindeligt var jeg modstander af idéen om 

at instruere Hobbitten-filmene. Jeg følte, at jeg 

havde brugt lang tid, syv år, på at lave Ringenes 

Herre-filmene, og at jeg havde gjort det bedste 

stykke arbejde, jeg kunne. Jeg var en smule over-

troisk omkring at tage tilbage og konkurrere med 

de film, jeg selv havde lavet ti år forinden.” 

Udskydelserne blev for meget for del Toro, der i 

maj 2010 valgte at forlade instruktørstillingen, 

hvilket efterlod de dengang to planlagte filmatise-

ringer uden en førstemand. Det var her, at Peter 

Jackson trådte til og overtog pladsen, og efter et 

års forsinkelse gik optagelserne endelig i gang i 

New Zealand.

”Som tingene skred frem, endte jeg med at in-

struere Hobbitten-filmene. Det var en beslutning 

baseret på vilje, og jeg fortryder det ikke. Det er 

faktisk den mest fornøjelige oplevelse, jeg nogen-

sinde har haft på en filmoptagelse. Da vi endelig 

kom i gang og fandt et mønster i optagelserne, 

følte jeg for første gang, at Ringenes Herre-filme-

ne gavnede mig, og nu vidste vi, hvad vi gik ind 

til. Vi vidste, hvad disse film blev nødt til at være. 

Vi havde ’Ringenes Herre’ som vores eksempel.”

ToLKIENS GoDNAThISToRIE

Men hvad er det så, der gør, at ’Hobbitten’ giver 

mening at filmatisere 75 år efter bogens udgivel-

se? Hvorfor er den stadig interessant for et mo-

derne publikum? Det har Peter Jackson et svar på:

”Det er en af de mest perfekt forfattede og kon-

struerede eventyrhistorier. Jeg mener, at Tolkien 

skrev den som en godnathistorie, i hvert fald for 

sine egne børn. Flere er kommet hen til mig og 

har sagt: ’Hobbitten’ er den første bog, som jeg 

har fået læst op af mine forældre.’ Den oplevelse 

er i sig selv vigtig, og så selvfølgelig at det er en 

medrivende fortælling og en fantastisk eventyr-

historie, som har alt det, børn og barnlige sjæle 

nyder.”

Bogen ’Hobbitten’ har en mere børnevenlig tilgang 

til fantasy end ’Ringenes Herre’. Hvordan vil det 

præge filmene?

”Tja, det var naturligvis noget, vi blev nødt til at se 

i øjnene, da vi begyndte at skrive manuskripterne. 

For at være ærlig så vil svaret gå op for folk, når de 

ser filmene. Men vi har forsøgt at være de samme 

filmskabere, der tager tilbage til den samme ver-

den for at fortælle en anden historie, der foregår 

60 år tidligere. Og vi har tilladt karaktererne at 

definere historiens tone. Selvom Hobbitten-fil-

mene er mere komiske, har jeg ikke forsøgt at 

være sjov som filmskaber,” fortæller Jackson og 

fortsætter:

”Men karaktererne, især dværgene, er mere ko-

miske. Bilbo er mindre alvorlig end Frodo, der 

bærer verden på sine skuldre. Der er en fornem-

melse af, at karaktererne definerer filmens ånd, 

ikke instruktøren. Selvom vi har forsøgt at hædre 

bogens liv og tone, har vi forhåbentligt også re-

spekteret den filmiske Middle-earth-verden, vi 

skabte for ti år siden. Det er en hårfin balance.” 

''Jeg var en smule overtroisk 

omkring at tage tilbage og 

konkurrere med de film, jeg 

selv havde lavet ti år forinden. 
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To FILM BLIVER TIL TRE

Nu er Jackson så klar til at vise sit nye storværk 

frem for verden, der venter i spænding. To film 

er i mellemtiden blevet til tre (mere om dette 

senere), og på den tekniske front kan filmene 

ende som milepæle i liga med Star Wars-filmene, 

’Avatar’ og ikke mindst Jacksons egne Ringenes 

Herre-film. Der er nemlig tale om en helt ny måde 

at optage og fremvise film på kaldet High Frame 

Rate 3D, som har potentiale til at revolutionere et 

ellers til tider udskældt 3D-format. HFR 3D viser 

48 billeder i sekundet i modsætning til den gæng-

se standard for film på 24 billeder.

”Set ud fra et udelukkende teknisk synspunkt, har 

jeg virkelig nydt at skyde filmen i 3D. Det er en film, 

der blev optaget i 3D, ikke konverteret bagefter, 

hvilket giver den et meget smukt udseende. Det er 

som at sidde i Middle-earth. Den fornemmelse af 

indlevelse var én af grundene til, at jeg besluttede 

at optage filmen i 48 frames pr. sekund. Det giver 

ligeledes en større grad af indlevelse og skaber en 

realisme, som folk ikke er vant til at se. HFR er fan-

tastisk for 3D, fordi det fuldstændigt fjerner det 

slør, som du nogen gange får fra 3D. Når dine øjne 

ser to separate billeder, som de gør med 3D, giver 

det en meget mere behagelig oplevelse i HFR. Det 

er en smuk måde at se film på.”

Han understreger ligeledes, at valget af tre i ste-

det for to film udelukkende er sket på en kreativ 

baggrund og forklarer forløbet således:

”Vi blev ved med at tænke på alle mulige idéer, vi 

ville inkluderer i historiefortællingen, fordi vi ikke 

blot havde adgang til Hobbitten-romanen, men 

også til en masse noter, som Tolkien skrev, da 

han planlage en meget længere udgave af bogen 

til udgivelse i 1960erne. Han fik aldrig publiceret 

denne version, men kun de forberedende noter. 

Dette udvidede historieforløb til ’Hobbitten’ op-

trådte til gengæld i appendikset til ’Kongen ven-

der tilbage’ - omkring 120 siders materiale, som 

er forrygende indhold. Vi forsøgte at inkludere så 

meget af dette sekundære materiale, som vi kun-

ne, og vi var altid frustrerede over ikke at kunne 

bruge alt det, vi gerne ville.”

Peter Jackson fortsætter: ”Så kom vi til et punkt, 

hvor vi så en redigeret version af den første film. 

Det var tilbage i juli 2012, og vi begyndte at tænke 

på måder, hvorpå vi kunne strukturere historien 

som tre film, der ville gøre os i stand til at inklu-

dere mere af dette øvrige materiale ved at optage 

mere næste år. Fran Walsh (Peters hustru og med-

manuskriptforfatter, red.), Philippa Boyens og jeg 

fandt på en anderledes struktur til de tre film, som 

vi foreslog filmselskabet, og de var enige. Det var 

i sandhed en kreativ beslutning, og det blev skabt 

ud fra den tanke, at vi kunne få mere af Tolkiens 

materiale med.”

Hvorfor inkluderer du karakterer fra ’Ringenes 

Herre’, som ikke optræder i Hobbitten-bogen?

”Karaktererne fra ’Ringenes Herre’, som jeg tog 

med i Hobbitten-filmene, er ikke en del af den ori-

ginale roman - fx Sauron og Galadriel. De er en del 

af appendikset til ’Kongen vender tilbage’. Tolkien 

skrev et meget udvidet sæt noter om hændelser-

ne i tiden omkring ’Hobbitten’, og de indeholdt 

Det Hvide Råd, som involverer Galadriel og Sau-

ron. Disse karakterer er en del af Tolkiens myte, 

og de er en del af mytologien omkring den tid, 

hvor ’Hobbitten’ foregår. Så vi lod appendikserne 

guide os,” fastslår Jackson.

”Som filmskabere brugte vi naturligvis også vo-

res fantasi. Bogen ’Hobbitten’ har et højt tempo, 

så for at vi kunne udvikle karakterer som Thorin 

og dværgene samt give dem personligheder og 

identiteter, blev vi nødt til at bruge bogen som 

rettesnor. Vi måtte udvide og udvikle replikker, 

der ikke er i bogen, som forhåbentligt er i tråd 

med fortællingen og tonen i Tolkiens oprindelige 

forlæg.”

Om disse nye idéer og tekniske forbedringer er 

nok til at overbevise den kritiske masse, der dels 

vil sammenligne med ’Ringenes Herre’ og dels 

vil have et nyt produkt, er den udfordring, Peter 

Jackson står overfor. Det er svært at følge op på 

et mesterværk (bare spørg Orson Welles), og 

onde tunger ville sige, at nogen pengegrisk har 

spekuleret i, at tre film ville være mere profitable 

end to. Men han har manet alle bange anelser til 

jorden før, så hvorfor ikke igen? Rejsen er kun lige 

begyndt…

’Hobbitten: En uventet rejse’ får premiere den 12. decem-

ber.

BOKS:

En forgænger til ’Ringenes Herre’

Før han blev professor skrev universitetsansatte J. R. R. Tolkien i 1930 sæt-

ningen ”I et hul i jorden boede der en hobbit” på et stykke blankt papir, 

mens han rettede studerendes opgaver. Dengang vidste han ikke, at det 

ville blive begyndelsen til et fantasy-univers, der 80 år senere ville være 

mere populært end nogensinde før. I 1932 havde han et tidligt udkast til 

’Hobbitten’ klar, men først den 21. september 1937 blev romanen publice-

ret og oversat til dansk i 1969. I 1955 udgav han ’Ringenes Herre’ som en 

efterfølger til ’Hobbitten’, og i 1960 forsøgte Tolkien at skrive en mørkere 

version af ’Hobbitten’, der ville være mere i tråd med tonen i ’Ringenes 

Herre’. Denne udgave droppede han efter blot tre kapitler.

''Han fik aldrig publiceret 

denne version, men kun 

de forberedende noter. 
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'HOBBITTEN'

Her starter eventyret

Her er målet for følgeskabets rejse

I ’Ringenes Herre’ 

består det eventyr-

lige følgeskab af fire 

hobbitter, en dværg, 

en elver, to men-

nesker og en trold-

mand. I ’Hobbitten’ 

er troldmanden den 

samme, men der er 

kun én hobbit og 

til gengæld hele 13 

dværge i rejsesel-

skabet. Men hvem 

er de egentlig? 

Læs med her.

fØlgESkaBET I

1

2



1.BILBo BAGGINS 

(Martin Freeman)

Hobbit og søn af Bungo Baggins 

og Belladonna Took samt onkel til 

Frodo, hvis eventyr er centrum for 

’Ringenes Herre’. Vil helst have 

fred og ro i sit hjem, Bag End, i 

Hobbiton, men bliver modvilligt 

inddraget i Thorins kompagni.

2.ThoRIN 

oAKENShIELD 

(Richard Armitage)

Lederen af dværgenes kompag-

ni og søn af Kong Thráin II samt 

retsmæssig arving af riget Erebor. 

Yderst temperamentsfuld og stål-

fast besluttet på at genvinde den 

store skat fra Smaug, der i sin tid 

drev hans folk væk fra riget under 

The Lonely Mountain.

3.GL0IN 

(Peter Hambleton)

Søn af Gróin og far til Gimli, der 

ender med at blive en del af føl-

geskabet i ’Ringenes Herre’. Ruti-

neret kriger, der bl.a. har kæmpet 

sammen med Thorins far, Thráin.

4. DWALIN 

(Graham McTavish)

Loyal, tatoveret og barsk type. 

Søn af Fundin og lillebror til Balin.

5.oIN 

(John Callen)

Søn af Gróin og bror til Glóin. 

Gruppens svar på en apoteker 

med diverse flasker og miksturer i 

sin besiddelse.

'
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3

4

5
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8 9 10

6.KILI (Aidan Turner)

Nevø til Thorin og lillebror til Fili. Lidt for 

kæk og hensynsløs, spændt på at skulle 

med Thorin og kompagniet på eventyr, 

da han aldrig har været i krig.

7.FILI (Dean O’Gorman)

Søn af Dís (Thorins søster) og storebror til 

Kili. Den mest ansvarlige af de to brødre.

8.BALIN (Ken Scott)

Søn af Fundin og storebror til Dwalin. 

Kæmpede med Thorins far Thráin. Er ikke 

glad for krig, som han har set for meget af 

i sin fortid. Hans navn refereres af Gimli i 

’Ringenes Herre’, da følgeskabet kommer 

til Morias miner.

9.oRI (Adam Brown)

Yngste mand i Thorins kompagni og 

lillebror til Nori og Dori. Uvant i kamp-

situationer og selv for en dværg lille af 

statur.

10.NoRI (Jed Brophy)

Bror til Ori og Dori. Kender af naturen 

og lidt af en tyveknægt.

6 7
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11.DoRI (Mark Hadlow)

Bror til Ori og Nori. Stærk kriger og beskyttende over for sine 

to brødre. Udviser  en vis skepsis over for selve missionen og 

Thorin i særdeleshed.

12.BIFUR (William Kircher)

Fætter til Bofur og Bombur. På grund af en øksesplint i hove-

det er han kun i stand til at tale Khuzdul, dværgenes hemme-

lige sprog.

13.BoFUR (James Nesbitt)

Som sin bror Bombur og fætter Bifur er han ikke nær så opsat 

på at genvinde Erebor som andre i Thorins kompagni. Men har 

godt humør og en smule naiv.

14.BoMBUR (Stephen Hunter)

Et stærkt bånd til sin bror Bofur og fætteren Bifur. Elsker mad, 

hvilket tydeligt kan aflæses på hans korpulente figur.

1411

13

12
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15.GANDALF DEN GRå 

(Ian McKellen)

Troldmand (også kaldet Istari) og 

hovedarrangør bag Bilbos deltagelse 

i dværgenes forsøg på at genvinde 

Erebor fra dragen Smaug. Også en del 

af følgeskabet i ’Ringenes Herre’.

15

phILIppA BoyENS (manuskriptforfatter og producer på ’Hobbitten’) om de 13 dværge 

”Vi var meget opmærksomme på, at det kunne blive en udfordring for folk at skelne dværgene 

fra hinanden. Det var noget, Peter italesatte meget tidligt, og hans mål var, at man skulle kun-

ne identificere hver enkelt dværg. Det kunne vi gøre grafisk ved at give dem unikke udseender, 

men vi kunne også gøre noget i forhold måden at fortælle historien på. Vi ville beskrive deres 

indbyrdes relationer, hvordan de arbejder, deres familietilknytninger, og om der er rivalise-

ringer iblandt dem. Men vi tog også ved lære af vores erfaringer med ’Ringenes Herre’, hvor vi 

fandt ud af, at man ikke behøver at fortælle det hele på én gang. Man kan sagtens lade karak-

terernes forhold udvikle sig i løbet af historien.”



GRATIS!Hent kino.dk app’eni itunes store eller android market

ledig

Reserveret

dit valg

optaget

scan og download til 
iphone, nokia og android

nu er det blevet nemmere at bestille og betale biografbillet-
ter på din smartphone. Book de sæder du ønsker, spring køen 
ved billetlugen over og undgå at gå forgæves til store film-
oplevelser. God fornøjelse!

ENDNU MERE SMARTphoNE!
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03/01
hUShpUppy
Fattigdom og oversvømmelse møder  
fantasi i sydstaterne

JACK REAChER
Tom Cruise som hårdtslående militærdetektiv

TExAS ChAINSAW 3D
Motorsavsmassakre i 3D

10/01
JAGTEN
Thomas Vinterbergs Cannes-vinder

SMAShED
Ædruelighed tester et forhold

17/01
CLoUD ATLAS
Hjernevridende science fiction fra Matrix-
skaberne

FRANKENWEENIE
Dreng genopliver hund Tim Burton-style

GANGSTER SqUAD
Politi vs. gangstere i L.A.

ThE LAST STAND
Arnold Schwarzenegger beskytter sin by

To ThE WoNDER
Romantik á la Terrence Malick

24/01
DJANGo UNChAINED
Quentin Tarantinos western

DRENGEN FRA BJERGET
Søskendedrama i Alperne

31/01
ALLE FoR To
Endnu et kup, endnu et sammenhold

LINCoLN
Spielberg tackler præsidentens sidste år 

MIN SØSTERS BØRN I AFRIKA
Onkel Erik og ungerne på safari

ThE MASTER
Nyt drama fra instruktøren af 
’There Will Be Blood’

JAGTEN

SMAShED

DJANGO UNChAINEDCLOUD ATLAS LINCOLN

ThE LAST STAND

ThE MASTER

FRANKENWEENIE

NæSTE MåNEDS FILM
JANUAR 2013 
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IRON MAN 3

ThE FAST AND ThE FURIOUS 6 (BILLEDE FRA INDSPILNINGERNE) LES MISÉRABLES

ThE hOST DEN STORE GATSBy

se traileren 
på din mobil. 
se mere 
side 14.

91,41% 
746 

stemmer

84,68% 
75

stemmer

84,73% 
167 
stemmer

MEST VENTEDE FILM 
FoRåR 2013

1

2 3

4 5

86,13% 
66 

stemmer

91,02% 
415 
stemmer
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4-DOBBELT VINDER
CANNES

FILM FESTIVAL

DOBBELT PRISVINDER
SUNDANCE
FILM FESTIVAL

”Årets � lm. Et � lmisk festfyrværkeri”
Claus Christensen, Filmmagasinet Ekko

”Et stykke magisk � lmrealisme. 
Filmen er gennemført original, 
visionær og dybt bevægende... 

har gjort mit hoved tummelumsk og 
sendt tårerne trillende ned af kinderne”

Kim Skotte, Politiken

BEASTS OF THE SOUTHERN WILD

www.facebook.com/hushpuppydk

BIOGRAFPREMIERE 3. JANUAR
Miracle Film

12.466 Hushpuppy annonce 99x148,5.indd   1 08/11/12   08.12

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 inspira-
tion til dine venner, dig selv eller alle andre brugere af kino.dk community.
 

elendig dårlig okay God fremragende mesterværk

DIN MENING TæLLER!



 

ToTAL 
RECALL

RUNDT oM FILM

GAMING 
OG BØGER

FoKUS

5 GODE JULEFILM 
TIL FERIEN

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

ANBEFALINGER

GENUDGIVELSER,
BOKSSæT OG 

NyE TITLER



Philip K. Dicks novelle om manden, der drømmer om et spændende liv og opdager sin virkelige, 

livsfarlige identitet efter et besøg i et Rekall-center, blev første gang filmatiseret i 1990. Dengang 

havde Arnold Schwarzenegger rollen som Douglas Quaid. Den nye filmatisering af instruktør 

Len Wiseman (Underworld) har Colin Farrell i hovedrollen samt Kate Beckinsale og Jessica 

Biel som kvinderne i Quaids liv. Vi mødte Farrell i Mexico for bl.a. at tale om at udfylde Schwar-

zeneggers sko, ligesom vi talte med Beckinsale og Biel om science fiction-produktionen.

CoLIN 
FARRELL I 
SChWARzENEGGERS 
FoDSpoR

64 kino.dk // deCemBeR 2012

Er der ligheder mellem dig og din karakter 

Douglas Quaid?

”Vi bruger samme størrelse i sko, og vi ser meget 

ens ud nøgne. Douglas Quaid er en arbejdsmyre 

og medlem af proletariatet. Han oplever en vis 

grad af utilfredshed med sit liv og føler sig ude af 

kontakt med sit liv, sin kone og sine venner. Han 

er ikke sur på nogen, men han er bare ikke lyk-

kelig. Han er heller ikke umådelig ulykkelig, men 

han lever bare ikke det liv, han mener, er værd at 

leve. Selv med alle de fantastiske ting, jeg har i 

mit liv, kan jeg til tider godt relatere til det. Det 

med at stille spørgsmålstegn ved, om det hele går 

op i en højere enhed.”

Hvor svært var det, at forberede sig til rollen?

”Hårdt nok. Jeg trænede i tre-fire måneder, før 

optagelserne begyndte og passede en smule på, 

hvad jeg spiste. Jeg kom i den bedste form, jeg no-

gensinde har været. I starten, når man skal være 

med i en ny film, er man fuld af energi, spænding 

og optimisme. Men langsomt går luften ud af 

ballonen. Jeg var glad for, at jeg var kommet i så 

god form før optagelserne, for efter fem måneder 

med optagelser, bliver man lidt træt af det hele. 

Men det var fedt at arbejde med min krop, øjnene 

og stemmen, det er alt sammen en del af det, at 

arbejde med kroppen. Det var fedt.”

VI SpURGTE BL.A. CoLIN FARRELL oM:

KINO TVS MØDE
COLIN FARRELL OG 
K ATE BECKINSALE

SE INTERVIEW

PREMIERE: 
ON DEMAND/DVD/
BLU-R Ay: 04/12

måNEdENS
udgIvElSE:
TOTal rECall
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På kino.dk kan man leje film og se dem direkte på sin 

computer. Det kræver ingen former for abonnement, 

og man betaler pr. film. Besøg www.kino.dk/ondemand. 

On Demand leveres af YouSee. 

To RoME WITh LoVE

Woody Allens kærlighed til europæiske 

hovedstæder bringer ham denne gang 

til Rom, hvor en række mennesker op-

lever små og store sager. Rollelisten kan 

man ikke beklage sig over og inkluderer 

bl.a. Jesse Eisenberg, Ellen Page, Alec 

Baldwin og Roberto Benigni.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 04/12

LAy ThE FAVoURITE

Komedien driblede let og elegant uden 

om de danske biografer på trods af et 

fornemt cast bestående af arbejdsnar-

komanen Bruce Willis, Vince Vaughn 

og Catherine Zeta-Jones. Rebecca Hall 

(Vicky Cristina Barcelona) har hovedrol-

len som en kvinde i 30erne, der møder 

en gruppe 50-årige sportsidioter.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD: 04/12

hAMILToN - MEN IKKE hVIS 

DET GæLDER DIN DATTER

’Hamilton - I nationens interesse’ fik 

dansk biografpremiere i marts tidligere 

på året og er den første af tre film om 

den svenske superagent. Efterfølgeren 

er ude på Blu-ray og DVD i december, 

og Mikael Persbrandt har igen hoved-

rollen - denne gang bliver hans datter 

kidnappet.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 04/12

MoDIG

Pixars seneste animationsfilm er 

samtidig den første med en kvindelig 

hovedrolle. Hun er tilmed prinsesse og 

kommer til at stå i centrum for en fejde 

mellem skotske klaner. ’Modig’ blander 

komik, magi og højt tempo.

PREMIERE: 

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 04/12

STEp Up REVoLUTIoN

Channing Tatum gjorde sit navn berømt, 

da han spillede med i den første Step Up-

film fra 2006. Siden er der kommet flere 

efterfølgere, hvoraf ’Step Up Revolution’ 

er den fjerde i rækken af dansefilm. 

Miami lægger denne gang ramme til 

dansetrin af de mere avancerede.

PREMIERE: 

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 09/12



MADAGASCAR 3: 

EFTERLyST I hELE EURopA

”Cirkus, afro. Cirkus, afro, polkaprik, pol-

kaprik, polkaprik afro”, skråler Marty i 

’Madagascar 3: Efterlyst i hele Europa’. Ja, 

et cirkus er omd rejningspunktet for den 

tredje film i animationsserien, hvor de 

fire dyrevenner må krydse Europa i forsø-

get på at vende tilbage til New York Zoo.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 11/12

ALBERT NoBBS

’Abert Nobbs’ er et hjertebarn for Glenn 

Close, der har brugt en årrække på at re-

alisere filmatiseringen af István Szabós 

forlæg. I filmen spiller hun en kvinde, 

der i 1800-tallets Irland klæder sig ud 

som mand for at blive butler på et fint 

hotel.

PREMIERE

DVD: 11/12

ABRAhAM LINCoLN: 

VAMpIRE hUNTER

Filmen er, hvad titlen antyder: En lidet 

faktuel skildring af den tidligere ame-

rikanske præsident, Abraham Lincoln, 

der fordriver fritiden som handlekraftig 

vampyrjæger. Titelpersonen spilles af 

Benjamin Walker, der til forveksling lig-

ner en ung Liam Neeson.

PREMIERE

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 11/12

FIRE WITh FIRE

Bruce Willis, der alene i 2012 har seks 

film på CV’et, spiller med i filmen ’Fire 

with Fire’, men det er Josh Duhamel, der 

har hovedrollen som en brandmand i 

alvorlige problemer med mafiaen. Rol-

lelisten består også af Vinnie Jones, 50 

Cent og Rosario Dawson.

PREMIERE

BLU-R Ay/DVD: 18/12

ThE BIG yEAR

Den danske familiefilm ’Fuglejagten’ 

lærte ukyndige, hvad en ”twitcher” er 

(en person der leder efter meget sjæld-

ne fugle, red.), og nu får vi svaret på, 

hvad et ”Big Year” betyder for fuglejæ-

gere: At høre eller se så mange fugle på 

et kalenderår som muligt. Og den kon-

kurrence vil Jack Black, Owen Wilson og 

Steve Martin for alt i verden vinde.

PREMIERE

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 18/12

ThE BIG yEAR
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VARM op TIL 
hoBBITTEN

RINGENES hERRE: 
EVENTyRET oM 

RINGEN

Hobbitten Frodo tager 

med sine rejsefæller ud for 

at destruere den mægtige 

Ene Ring i Mount Doom.

RINGENES hERRE: 
DE To TåRNE

Ringens fællesskab er 

brudt, og Frodo og Sam 

får en uberegnelig rejse-

kammerat i den mystiske 

Gollum.

RINGENES hERRE: 
KoNGEN VENDER 

TILBAGE

Det endelig slag skal stå 

mellem mennesker og 

orker i den tredje og sidste 

Ringenes Herre-film.

Ringenes Herre-trilogien kan ses On Demand på kino.dk eller på Blu-ray, inden turen går tilbage 

til Middle-earth i den biografaktuelle ’Hobbitten’. Alle filmene er udkommet.


”ENDELIG EN ANBEFALELSES-

VÆRDIG DANSK JULEFILM”                                                                                                                                        
                                                                                                     Metroxpress

B.T.


Filmz.dk

SÆSON 1PÅ DVDDEN 11. DEC.

DVD+ ON DEMANDDEN 11. DEC.

DVD & BLU-RAY+ ON DEMANDDEN 4. DEC.
DEN 11. DEC.

+ ON DEMANDDEN 11. DEC.

+ ON DEMANDDEN 11. DEC.

DVD & BLU-RAY
DEN 4. DEC.DEN 4. DEC.

DVD & BLU-RAY
DEN 4. DEC.

DEN 11. DEC.
DEN 11. DEC.

DEN 11. DEC.
DEN 11. DEC.

NU PÅ DVD+ ON DEMAND
+ ON DEMAND

NU PÅ DVD+ ON DEMAND

www.sf-� lm.dk

kino.indd   1 15-11-2012   17:08:40
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BoURNE Box 1-4

Hvorfor nøjes med én Bour-

ne-film, hvis man kan se alle fire? 

De første tre film i serien om 

den hemmelige agent og leje-

morder, Jason Bourne, byggede 

på Robert Ludlums romaner om 

en CIA-agent, der efter at være 

vågnet op gennemhullet af kug-

ler og uden hukommelse, bliver 

jaget på livet. Det fjerde kapitel i 

serien, ’Bourne Legacy’, parkerer 

Jason Bourne på sidelinjen, og i 

stedet følger vi Jeremy Renner 

som den nye superagent, Aaron 

Cross.

PREMIERE: 

BLU-R Ay/DVD: 28/12

måNEdENS 
fIlmBOkS

DELIVERANCE

’Udflugt med døden’ er den danske titel på thrilleren fra 1972, hvor Jon 

Voight, Ned Beatty og Burt Reynolds beslutter sig for at holde en rigtig 

”mande-weekend” og tage på kanotur i øde, naturskønne omgivelser. 

Turen udvikler sig imidlertid katastrofalt, da barske bondeknolde i bog-

staveligste forstand ændrer udflugten til en overlevelsestur. Ned Beatty, 

der spiller den klodsede Bobby, var ironisk nok den eneste af hovedrol-

leindehaverne, der før havde prøvet at sejle i kano. Resten lærte det på 

optagelserne. Filmen blev nomineret til tre Oscars, bl.a. for Bedste film, 

og filmens lydside er kendt for sit legendariske mundharmonikaspil.

PREMIERE: BLU-R Ay 11/12

BARBARELLA

Science fiction-filmen fra 1968 er baseret på Jean-Claude Forests franske 

tegneserie ’Barbarella’. I det ydre rum kæmper den sexede fremtidsastro-

naut Babarella for at stoppe den ondskabsfulde Durand-Durand, der ved 

hjælp af sin keyboard-betjente ”Excessive Machine” kan få folk til at dø af 

nydelse.  Hovedrollen spilles af smækre Jane Fonda i kropsnært antræk, 

og hvis skurkens navn lyder bekendt, så er det ikke så sært. Det er nemlig 

herfra, det engelske 80er-band Duran Duran tog sit navn.

PREMIERE: BLU-R Ay 11/12

MåNEDENS
GENUDGIVELSER

ThAT'S My Boy 

Adam Sandler-komedien havde begrænset levetid i 

de danske biografer, men er klar på DVD i decem-

ber. Sandler har som teenager gjort sin lærerinde 

gravid, og nu vil han, som voksen, skabe det forhold 

til sin søn, han aldrig har haft.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD/ON DEMAND: 18/12

BAIT

Der er langt mellem de hajfilm, som lægger vejen forbi 

de danske biografer, og ’Bait’ er ingen undtagelse. Til gen-

gæld kan filmen ses i hjemmet. Kombinér ’Jaws’ med zom-

bieklassikeren ’Dawn of the Dead’ og du har en idé om 

plottet i ’Bait’. En tsunami, sultne hajer, et shopping-cen-

ter og forskræmt menneskeføde. Dinner is served.

PREMIERE:

BLU-R Ay/DVD: 27/12 

ON DEMAND: ER UDKOMMET



  
1.Niko og de flyvende rensdyr 
Den animerede ’Niko og de flyvende rensdyr’ (2008) handler om 

det unge rensdyr Niko, der har højdeskræk og ikke kan flyve. 

2.The Nightmare Before Christmas 
Tim Burton producerede ’The Nightmare Before Christmas’ (1993), 
der blander gotisk uhygge med julens højtidelighed og introduce-
rer den særegne Jack Skellington, som kidnapper Julemanden. 

3.  Fars fede juleferie
Er man mere til komedier end animationsfilm, er ’Fars fede 
juleferie’ (1989) måske den ultimative klassiker. Chevy Chase er 
familiefaren, der planlægger en stor juleaften, som ender i en 
katastrofe. 

4.Love Actually 
Romantikken breder sig i den britiske ’Love Actually’ (2003) med 
bl.a. Hugh Grant, Emma Thompson og Liam Neeson. 

5.It’s a Wonderful Life
Mange, især amerikanere, betragter ’It’s a Wonderful Life’ (1946) 
som den ultimative juleklassiker, og i filmen forsøger James 
Stewart at gøre det rigtige mod alle odds.
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Top 10
Blu-ray salg
uge 46, 2012:

 1. The AmAzing Spider-mAn
 2. The AmAzing Spider-mAn 3d
 3. LockouT
 4. Snow whiTe And The hunTSmAn
 5. e.T. - coLLecTor’S ediTion
 6. The AvengerS
 7. The coLd LighT of dAy
 8. AvATAr 3d
 9. he wALking deAd – SæSon 2
 10. 21 Jump STreeT

se Mere pÅ BloCKBusTer.dK

GoDE 
JULEFILM 

TIL FERIEN5
December betyder som bekendt jul, og jul 

betyder julefilm. Så hvis man er til bjælde-

klang, højtidshygge og nisser, er der masser 

af oplagte film. Vi har udvalgt fem gode af 

slagsen, som alle er ude på diverse medier. 
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VARM op TIL BIoGRAFTUREN

DET hVIDE BåND (2009)
Guldpalmen tilfaldt for første 

gang Michael Haneke for denne 

film om mellemkrigsårene i en lille 

tysk landsby. De sort-hvide bille-

der og overlegne kompositioner er 

et ekko af Ingmar Bergman, men 

historien er helt sin egen.

FUNNy GAMES US. (2007)
Haneke genindspillede sin egen 

østrigske ’Funny Games’ fra 1998 

i en amerikansk version, hvor to 

unge mænd på ubehagelig vis 

trænger ind hos en lille familie. 

Naomi Watts, Michael Pitt og Tim 

Roth har roller i filmen.

KoDE UKENDT (2001)
Tre vidt forskellige grupper af 

menneskers liv vikles ind i hinan-

den i dette franske drama med 

Juliette Binoche i hovedrollen.

pIANISTEN (2001)
Ikke at forveksle med Roman Po-

lanskis Oscar-vindende krigsdra-

ma. ’Pianisten’ handler derimod 

om en midaldrende klaverlærerin-

de, der indleder et forhold til en af 

sine elever.

ThE SIMpSoNS 

- SæSoN 15

Matt Groenings satiriske tegnefilmsserie 

om den brogede arbejderfamilie fra byen 

Springfield er den amerikanske sitcom der har 

kørt i længst tid på TV. Karaktererne Homer, 

Marge, Lisa, Bart og Maggie er verdenskendte, 

og siden seriens debut i 1989 har den høstet 

at hav af priser. Den 15. sæson indeholder bl.a. 

legendariske afsnit som det, hvor Maggie, til 

Lisas store ærgrelse, viser sig at være den 

klogeste i familien, men også afsnittet hvor 

Bart skal en tur i ungdomsfængsel.

PREMIERE: 

DVD: 04/12

DExTER 

- SæSoN 6

Dexter har vist, at man kan have sympati for 

en seriemorder, og her i sjette sæson trives 

titelkarakterens mørke sider i bedste velgå-

ende. En serie grusomme mord inspireret af 

Johannes’ Åbenbaring og en dommedagsmor-

ders opståen giver Dexter og drabsafdelingen 

i Miami et nyt uhyre af bibelske dimensioner 

at jage. Michael C. Hall, der spiller Dexter, har 

modtaget et hav af priser og nomineringer, 

deriblandt en Golden Globe.

PREMIERE: 

BLU-R Ay/DVD: 11/12

DyNASTy: 

ThE CoMpLETE SERIES

Skulderpuder, farverig makeup og masser af 

hårlak. I den amerikanske sæbeopera, der i 

Danmark blev kendt som ’Dollars’, følger vi 

den velhavende familie Carrington fra Denver 

i Colorado, hvis formue er bygget på olie. Seri-

en blev sendt på TV for første gang i 1980erne, 

og den var kanalen ABC’s svar på CBS’s 

gigantiske hitserie ’Dallas’. I hovedrollerne ses 

John Forsythe og Linda Evans som ægteparret 

Blake og Krystle Carrington og Joan Collins 

som den udspekulerede ekskone Alexis.    

PREMIERE: 

DVD: 11/12

i december får michael 
Hanekes Guldpalme-
vinder ’amour’ 
premiere i biografer-
ne. som optakt til den 
østrigske auteurs 
seneste værk kan man 
bl.a. se fire af hans film 
on demand på kino.dk.





GADGETS / GAMING / BØGER

LEGo LoRD oF ThE RINGS

Danske LEGO har længe gjort sig bemærket med sine klodsede spiludga-

ver af store franchises som Batman, Harry Potter, Indiana Jones og Star 

Wars. Nu er turen kommet til ’Ringenes Herre’, som foregår i samme uni-

vers som den biografaktuelle ’Hobbitten’. Spillet tager udgangspunkt i 

Peter Jacksons tre film ’Eventyret om Ringen’, ’De to tårne’ og ’Kongen 

vender tilbage’, men tilføjer også nye scenarier.

Middle-earth fremstår i spillet som en stor, åben verden, hvor flere spille-

re kan deltage i eventyret samtidig. Mere end 80 karakterer fra Tolkiens 

mangfoldige fantasy-verden er spilbare, men flere af dem skal låses op 

ved at gennemføre opgaver og missioner. 

ACTION / ADVENTURE

PLATFORM: XBOX 360, PLAySTATION 3, PC, WII, NINTENDO 3DS, 

VITA, NINTENDO DS. UDGIVELSE: ER UDKOMMET

hITMAN: ABSoLUTIoN

Det danske udvikler-team IO Interactive er klar med seneste kapitel i 

deres populære Hitman-serie, der også blev filmatiseret i 2007. Spillet 

er det femte i rækken, og som altid tager man kontrollen over den streg-

kode-tatoverede lejemorder Agent 47, der bliver forrådt af sine allierede 

og nu er på flugt fra politiet. Samtidig finder han ud af, at han er en brik i 

en mørk sammensværgelse.

Blandt de nye tiltag i ’Hitman: Absolution’ er instinct mode, der lader 

Agent 47 forudse fjendens bevægelsesmønstre og patruljeringer. Da spil-

let er et såkaldt stealth game, bliver denne evne essentiel for at kunne 

bevæge sig uset igennem fjendtligt territorium. Hollywood-navne som 

Vivica Fox (Kill Bill) og Powers Boothe (Sin City) lægger stemme til spillet.

ACTION 

PLATFORM: XBOX 360, PLAySTATION 3, PC. 

UDGIVELSE: ER UDKOMMET

STAR WARS åR FoR åR: EN VISUEL KRØNIKE

I maj 1977 udsendte George Lucas første film i sin omfattende rumsaga 

’Star Wars’. Over de næste seks år udkommer to øvrige film, der tilsam-

men udgør den oprindelige trilogi. To årtier senere bliver universet udvi-

det med yderligere tre film. 

Bogen ’Star Wars år for år: En visuel krønike’ sætter Stjernekrigssagaen 

i kontekst med begivenhederne i den virkelige verden gennem en udvi-

det tidslinje. Bogens inddeling sker på månedsbasis, og man kan således 

finde frem til, hvad der hændte i resten af verden, mens George Lucas sad 

og drømte om en galakse lang, langt borte. Bogen udgives for første gang 

på dansk, oversat af Brian Iskov.

FORFATTER: RyDER WINDhAM, DANIEL WALLACE, PABLO hIDALGO

UDGIVELSE: ER UDKOMMET
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Top 3
gaMINg salg
uge 45, 2012:

 playsTaTIoN 3
 1. SkyLAnderS 
  - giAnTS STArTer pAck
 2. ASSASSin’S creed iii
3.  SkyLAnderS 
  - giAnTS BooSTer pAck

XBoX 360
 1. ASSASSin’S creed iii
 2. Xcom: enemy unknown
 3. 007 LegendS

pC 
 1. fooTBALL mAnAger 2013
2.  worLd of wArcrAfT: 
  miSTS of pAndAriA
3.  medAL of honor: wArfighTer

se Mere pÅ BloCKBusTer.dK



© 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.

* Kræver The Sims 3 for at kunne spilles.

SE DEN I
AKTION!

SKAN
KODEN

www.thesims.dk/seasons www.facebook.com/TheSimsDKUDE NU

Køb det hos

Køb det hos
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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 27. december 2012. 
Det koster 5 kr. pr. sms + almindelig trafiktakst at deltage. Beløbet trækkes via dit 
telefonabonnement eller taletidskort. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms 
(se www.unwire.dk/fr). Du kan max deltage 3 gange pr. dag pr. telefonnummer.
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KONKURRENCE

PRÆSENTERES I SAMARBEJDE MED 
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Ubegrænset hygge
Kun med Blockbuster Unlimited kan I få et filmabonnement, hvor alle de nyeste 
film indgår, og I kan se dem på  Premieredagen. For et fast månedligt beløb kan I 
leje lige så mange film, som I vil – og aflevere dem igen, når I har lyst. Så har I altid 
en god film hjemme og behøver aldrig mere bekymre jer om bøder. 
Se de forskellige muligheder på blockbuster.dk/unlimited

Se de aktuelle abonnementer og betingelser på www.blockbuster.dk/unlimited. Abonnementerne kan opsiges med et varsel på lb. md. + 30 dage, og tilbuddet 
er for et abonnement med Favoritfilm. Tilbuddet gælder kun en begrænset periode og der tages forbehold for fejl og prisændringer.

Nyhed

VILdT hyGGeLIGT

FX FAVORITABONNeMeNT

  0,-
deN FØRSTe MÅNedderefter 79,- pr. md.
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