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julen er overstået, og det nye år er skudt ind med 

bulder og brag. 2012 er blevet til 2013, og nu 

venter korte vinterdage med sne og slud. Er man lidt 

ærgerlig over den slags vejr, findes der heldigvis et 

alternativ til den våde vintersjap. Biograferne byder i 

denne måned på filmoplevelser af vidt forskellig art, 

men fælles for dem alle er, at de foregår indenfor i 

varme, tørre rammer.

I januar er der premiere på hele tre danske film, der 

imidlertid kun synes at have sproget tilfælles. ’Jagten’ 

er Thomas Vinterbergs allerede prisvindende drama 

med Mads Mikkelsen som en mand, der beskyldes 

for noget, han ikke har gjort, og bliver offer for en 

uhyggelig hetz fra lokalbefolkningen. Vi mødte Mik-

kelsen og Vinterberg på Cannes-festivalen sidste år, 

hvor filmen blev vist første gang, og du kan læse in-

terviewet med dem her i magasinet.

I den komiske genre følger Mick Øgendahl og Co. op 

på deres succesrige ’Alle for én’ med den tilsvarende 

Olsen Banden-inspirerede ’Alle for to’. Til børnefami-

lierne er Peter Mygind tilbage som Onkel Erik i ’Min 

søsters børn i Afrika’. 

Månedens udenlandske filmudbud er ligeledes mang-

foldigt. Her er både et præsidentportræt, en motor-

savsmassakre, en Tsunami-katastrofe og Tom Cruise 

som ordenshåndhæver, der står udenfor lovens 

grænser. Desuden giver Quentin Tarantino sit bud på, 

hvordan en moderne western skal skæres med ’Djan-

go Unchained’, der har Jamie Foxx i titelrollen som en 

befriet slave og revolvermand. Du kan læse vores in-

terview med Tarantino, der fortæller om kærligheden 

til spaghettiwesterns, den perfekte opskrift på teater-

blod og kunsten at stoppe, mens legen er god.

Rigtig god fornøjelse!
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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.
København
Frederiksborggade 8
1360 København K
Tlf. 3334 6600

Århus
Skt. Clemens Torv 17
8000 Århus C
Tlf. 8620 6200

Roskilde
Algade 41
4000 Roskilde
Tlf. 4635 6200 

Slagelse
Jernbanegade 10
4200 Slagelse
Tlf. 5572 6200

Esbjerg
Kongensgade 15A
6700 Esbjerg
Tlf. 7916 6200

Herning
Torvet 1A
7400 Herning
Tlf. 9642 6200 www.eplehuset.dk

WWW.kINO.Dk
  

MILLIONER

1.183.490

584.808

Antal sidevisninger på

www.kino.dk den sidste måned 

(fra 11. november til 11. december)

top 10 mest imødesete film 2013:

Hvilke film glæder danskernes sig mest til i 2013? 
Dette satte vi os for at finde ud af ved at nominere 50 
store film fra det nye år og lade brugerne på kino.dk 
vælge fem film hver. Det bemærkelsesværdige ved 
listen er, at alle film på nær ’Django Unchained’ er 
enten en fortsættelse eller en del af en franchise. 

DISSE FILM GLæDER bRUGERNE
pÅ kINO.Dk SIG MEST TIL

Filmprofiler besøgt på kino.dk 

i den seneste måned

Så mange sidevisninger var der 

på kino.dk den 2. december 

- dagen for forsalget til ’Hobbitten: 

En uventet rejse’

Hvis du har en profil på kino.dk, 

kan du følge andre brugere, skrive på 

deres væg og se deres filmsmag.

10,1

Vidste du at?

NYE OG SENESTE 
INDSLAG På 

Sir ian mckellen om at gentage sin glansrolle som gandalf i 
’hobbitten: en uventet rejse’
interview med Sir peter Jackson om sin nyeste film, ’hobbitten’
interview med hobbitten-skuespillerne martin freeman, 
richard armitage og andy Serkis
gallapremiere på leicester Square i london på ’hobbitten’
panelet i kino.dk’s spritnye indslag, ”Sofarækken”, diskuterer ’hobbitten’
den danske gallapremiere på ’hobbitten’
ang lee og Suraj Sharma fortæller om ’life of pi’

6 film jeg bare Skal se! 

5  helt sikkert - jeg glæder mig! 

4 Ja, det regner jeg med

3 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 for-

tæller vores Buzz-o-meter. Resulta-

tet udregnes som et gennemsnit af 

stemmernes placering og antallet af 

stemmer, og minimum 50 personer 

skal stemme, før en films Buzz-o-me-

ter tages med i magasinet. Husk du al-

tid selv kan være med til at bestemme 

resultatet på www.kino.dk.

bUzz-O-METER

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

 1.  hobbitten: dragen  
  Smaugs ødemark
 2.  iron man 3
 3.  the hunger games: 
  Cathing fire
 4.  thor: the dark world
5.  the hangover part 3
 6.  the wolverine
 7.  the fast and the 
  furious 6
 8.  a good day to die hard
 9.  man of Steel
 10.django unchained
  Stemmer i alt: 3924
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INSTRUKTØRENEN 
RyAN GOSLING

FILMbUzz

Historien om den trinde, arbejdsløse og enlige Su-

san Boyle, der blev til en internationalt berømmet 

sang- og reality-stjerne, er godt stof. Så godt, at Fox 

Searchlight nu vil forvandle Boyles biografi til film. 

Samtidig er der endnu en Britain’s Got Talent-film 

på vej om en anden stjerne, der sprang ud på det 

populære talentshow, nemlig Poul Potts. Potts 

skal i filmen ’One Chance’ spilles af den i Danmark 

ukendte James Corden, som måske - i form af sin rol-

le som Potts - kan blive sin egen overnight-sensation.

TALENTERNES FILM

SVENSK TARZAN

Ryan Gosling er skuespiller, charmør 

og musiker i bandet Dead Man’s Bo-

nes. Men han er faktisk også instruk-

tøren og manuskriptforfatteren bag 

den kommende film ’How to Catch a 

Monster’. Gosling har lokket hele to 

tidligere kolleger med på projektet, 

nemlig Christina Hendricks (Dri-

ve) og Ben Mendelsohn (The Place 

Beyond the Pines).

Twilight-stjernen Kellan Lutz har sagt ja til at spille 

hovedrollen i ’Tatua’, der handler om en usædvanlig 

lejemorder. Hans meget sjældne blodtype medfører, 

at man bogstavelig talt kan tatovere våben på ham. 

Det særlige blæk gør, at våbnene ikke 

bare er til pynt, men kan plukkes 

fra hans hud, når der skal 

dræbes.

’Tarzan’ skal genoplives på film, og projektet er på 

skinner. Warner Bros., som producerer, har angive-

ligt fundet både instruktør, manusforfatter og ho-

vedrolleindehaver. Svenske Alexander Skarsgård 

får til opgave at tage arven op efter svømmeme-

steren Johnny Weissmuller, der i 40erne spillede 

den liansvingende helt i hele 19 film.

tatoVeret 
leJemorder

bUzz
bOXEN
VIDSTE DU AT...

  

  

  

  

  

  

  

… kristen wiig (Bridesmaids) 
står til en rolle i ’Anchorman 2’, 
som Bricks (Steve Carell) flirt 

… Cate blanchett skal spille 
Askepots onde stedmor i en 
kommende Disney-filmatisering. 
Alicia Vikander (En kongelig 
affære) rygtes til rollen som 
Askepot

… Casey affleck skal producere 
og selv spille med i en kommen-
de film om seriemorderen ”The 
Boston Strangler”

… Johnny depp skal produce-
re en moderne udgave af ’Don 
Quixote’ for Disney

… dane dehaan (Chronicle) har 
nuppet James Francos gamle rolle 
som Peter Parkers bedste ven, 
Harry Osborn

… Seth macfarlane (Ted) har 
planer om at instruere og spille 
med i en ny western-komedie ’A 
Million Ways to Die in the West’

… arnold Schwarzenegger 
vender tilbage som barbaren 
Conan i 2014

  'SPLINTER CELL' MED
TOM hARDy
Mens filmudgaven af computerspillet ’As-

sassin’s Creed’ stadig befinder sig i udvik-

lingsfasen, forsøger firmaet bag spilserien, 

Ubisoft, sig med en film over et af deres øv-

rige flagskibe. De har castet Tom Hardy (The 

Dark Knight Rises) til hovedrollen Sam Fis-

her i en filmatisering af ’Splinter Cell’.  Intet 

filmstudie har endnu valgt at gå ind i projek-

tet, men med Hardy om bord lader det i dén 

grad til, at Ubisoft mener det seriøst.
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AShTON 
STYRER APPLE  

DE SLOG OP I 2012

Ligheden mellem Ashton Kutcher og den nyligt af-

døde Apple-grundlægger, Steve Jobs, er slående. I 

hvert fald hvis man ser på det første billede fra den 

kommende biografiske film ’Jobs’.

Lenny Kravitz er godt på vej til at bli-

ve én blandt de mange musikere, der 

tager springet til en karriere på film. 

Takket være sin optræden som Cinna 

i ’The Hunger Games’ og en rolle i den 

kommende ’The Butler’ kan musikeren 

nu kalde sig skuespiller. I fremtiden 

skal han spille den legendariske san-

ger Marvin Gaye i en biografisk film.

''Det er ikke Dig, Det er mig''

1 robert pattinson og kristen Stewart

Da billederne af Kristen Stewart med Snow White and the Huntsman-in-

struktøren Rupert Sanders ramte pressen, smuldrede Twilight-parrets 

næsten fire år lange forhold.

2 tom Cruise og katie holmes

Katie Holmes giftede sig med barndomsidolet, den 16 år ældre Tom Cruise, i 2006. 

I 2012 måtte de give op og lade sig skille. Sammen har de datteren Suri på 5.

3 danny deVito og  rhea perlman

Den korte fyr og den højtråbende kvinde besluttede sig for at gå hver til sit 

efter intet mindre end 30 år som mand og kone.

4 amy poehler og will arnett

Komikerparret var en dynamisk duo og gift i ni år. 2012 blev året, hvor 

latteren forstummede.

5 peter facinelli og Jennie garth

Twilight-stjernen og Beverly Hills-skuespillerinden gik i 2012 fra hinanden 

efter 11 års ægteskab og tre døtre.

6 Johnny depp og Vanessa paradis

I juni 2012 måtte det kunstneriske par bekræfte, at de ville gå hver til sit 

efter at have dannet par i 14 år. Sammen har de to børn.

7 Courtney Cox og david arquette

Romancen blussede op, da de spillede sammen i ’Scream’ (1996). I 2012 

blev de skilt efter 13 års ægteskab.

8 russell Crowe og danielle Spencer

Det er over 20 år siden, at de mødtes, og ni år siden de blev gift. Men i 2012 

ankom den australske stjerne og hans ungdomskæreste til endestationen.

1

2 5 7

4

6 3

8

LENNy
kRAVITz
TIL MOTOWN



kOMMENDE
STjERNE

QUVENzhANE 
WALLIS

'

Q

Mere om 
’Hushpuppy’ 

på side 12

FULDE NAVN 
Quvenzhané Jarece wallis

 
FøDT 
28. august 2003 i houma, louisiana

 
højDE børnehøjde   

 
GENNEMbRUDSROLLE 
Som hushpuppy i filmen af samme navn

 
bONUSINFO 
hendes navn, som i øvrigt udtales [kwe-
Ven-zhah-nay], betyder ”fe” på Swahili

 
AkTUELLE FILM hushpuppy

 
kOMMENDE FILM   
twelve Years a Slave (2013)

uvenzhané Wallis er ligesom sin gennem-

brudskarakter vokset op i Louisiana. Da 

instruktør Benh Zeitlin skulle optage sin første 

spillefilm ’Hushpuppy’ i området, søgte han en 

pige mellem seks og ni år til hovedrollen. Femårige 

Quvenzhané løj sig et år ældre for at få lov til at kom-

me til audition og endte med at udkonkurrere 3.500 

andre, håbefulde piger.

Til næste år kan man opleve Quvenzhané i Steve 

McQueens (Shame) næste film ’Twelve Years a Sla-

ve’. Her kommer den nu niårige skuespillerinde til at 

stå overfor talentfulde folk som Brad Pitt, Michael 

Fassbender og Paul Giamatti. 

Quevenzhané er med sin unge alder en vaskeægte 

barnestjerne, og de flotte roser, hun har modtaget 

for sin præstation i ’Hushpuppy’, bl.a. en Hollywood 

Film Award, vidner om et stort talent. Selv har den 

lille skuespillerinde dog planer om en karriere som 

tandlæge. 

Om Quvenzhanés skuespilkarriere kun holder lige 

så lang tid som hendes barnlige udseende, må tiden 

vise. Herfra er der dog ingen tvivl om pigens talent, 

som blottes så ærligt i ’Hushpuppy’. 

KINO.DK // JANUAR 20138



bARNESTjERNER
- hvor er De nu?

Christina Ricci
Den mørkhårede pige havde ikke 

bare en fornem karriere som barne-

stjerne i 90erne med film som ’Mer-

maids’, ’Casper’ og ’The Addams Fa-

mily’. Hun har også formået at lave 

en glidende overgang til en voksen-

karriere efter den modne præstati-

on i Ang Lees ’The Ice Storm’ (1997).

Elijah Wood
’The Good Son’ (sammen med Ma-

cauly Culkin), ’The War’ og ‘The Ice 

Storm’ er bare nogle af de godt og vel 

17 film, som Elijah i løbet af 90erne 

medvirkede i. Barnestjernen fik rollen 

som hobbitten Frodo Baggins i Ringe-

nes Herre-trilogien, og det gav ham 

rig mulighed for at vise en mere kom-

pleks side af sit talent. Det, og så at filmene blev 

nogle af de bedst sælgende i verden, har holdt Eli-

jahs skuespilkarriere kørende efter bardommen.

Natalie Portman
Filmdebuten i Luc Bessons ’Léon’ (1994) 

var starten på Natalies skuespilkarriere, 

som nærmest kun har bevæget sig opad 

lige siden, non stop. Modsat mange an-

dre barnestjerner har hendes udseende 

ikke ændret sig særlig meget, hun er 

nærmest kun blevet kønnere. Samtidig 

har hun haft tid til at tage en uddannelse 

fra Harvard University, og hun vandt til-

med en Oscar forrige  år for ’Black Swan’.

Ron Howard
Den nok mest succesfulde af de tidligere bar-

nestjerner. Ron voksede op i en filmfamilie 

og optrådte første gang på det store lærred 

som halvandenårig. Som barnestjerne er han 

dog bedst kendt for sine roller i TV-serier som 

’The Andy Griffith Show’ (1960) og ’Happy 

Days’ (1974), men Ron fik transformeret sin 

tidlige succes foran kameraet til en lang karriere bag 

kameraet. Som instruktør og producer har Ron bl.a. 

vundet en Oscar for ’A Beautiful Mind’ (2001).

Dakota Fanning
Med sine blot 18 år kan det være svært endeligt at 

vurdere, om Dakota Fanning har overlevet over-

gangen fra barnestjerne til seriøs skuespiller, men 

med hele fire kommende titler i 2013 kunne noget 

tyde på, at hun har fat i den lange ende. I hvert fald 

vidner hendes filmdebut i ’I Am Sam’ (2001), hvor 

hun spillede overfor Sean Penn, om et enormt talent.

Macaulay Culkin
Alene Hjemme-stjernen stjal publikums 

hjerter med sine fantasifulde tyverisikringer 

og sin aftershave-debut. Karrieren blev dog 

sat på et vågeblus efter ’Richie Rich’ (1994), 

og han kom først tilbage til filmbranchen i 

2003 med ’Party Monster’. I 2011 slog han og 

Black Swan-skuespillerinden Mila Kunis op 

efter et otte år langt forhold

Jonathan Lipnicki
Som seksårig debuterede han overfor Tom 

Cruise i ’Jerry Maguire’ (1996), men siden 

er den nuttede, bebrillede dreng langsomt 

forsvundet fra Hollywood. I 2009 begyndte 

han så småt at vende tilbage til skuespilfa-

get og var aktuel i hele to film i 2012.

Lindsay Lohan
Den søde pige med de mange 

fregner kom frem i dobbelt-

rollen som tvillingerne Hallie 

og Annie, der blev adskilt som 

spædbørn i ’The Parent Trap’ 

(1998). Selvom karrieren ud-

viklede sig til teenageroller i 

’Freaky Friday’, ’Mean Girls’ 

og ’Just My Luck’, har diverse 

fængselsdomme og et dårligt 

ry domineret hendes voksne 

liv i Hollywood.

Tatum O’Neal
Tatums første film blev også karrierens høj-

depunkt. Hun er den yngste Oscar-vinder 

nogensinde. Hæderen fik hun for ’Paper 

Moon’ (1973), hvor hun spillede overfor sin 

far, Ryan O’Neal.  Men karrieren ebbede ud i 

80erne, og siden har man mest kunnet ople-

ve den tidligere barnestjerne på TV.

Haley Joel Osment
’Forrest Gump’, ’The Sixth Sense, ’A.I.’ og 

en Oscar-nominering: Haley var en gloen-

de hed barnestjerne omkring årtusindskif-

tet. Men gløden døde langsomt ud, og han 

måtte tage til takke med voice-over-roller. 

Nu er han ved at genfinde karrieren og skal 

spille hovedrollen i en mo-

derne fortælling om dr. 

Frankenstein. Hvad er det 

med ham og døde menne-

sker?

DEM DER FORbLEV DEM DER FORSVANDT
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magi og oVerSVØmmelSe i SYdStaterne

hUShpUppy

Quevenzhané wallis 
løj sig et år yngre for at 

få rollen som hushpuppy.

ORIGINALTITEL   
Beas t s of t he S ou t her n W ild 
 
INSTRUkTøR Benh Zeitlin  
 
SkUESpILLERE
Quevenzhané Wallis, Dwight Henry, 
Gina Montana, Levy Easterly  
 
LAND USA, 2012   
 
SpILLETID  93 minutter  
   
pREMIERE

03/01

DrAmA S eksårige Hushpupppy (Quevenzhané Wallis) 

bor med sin far i et udstødt og fattigt, men 

sammentømret samfund i Louisianas sumpområder. 

Hun er klart bevidst om den større sammenhæng i 

universet: polerne smelter, og urokserne, der huse-

rer i hendes fantasi, vil føre til jordens undergang. 

Men det er vigtigt for Hushpuppy at holde modet 

oppe, for en dag vil hendes far ikke længere kunne 

beskytte hende. Uundgåeligt kommer oversvøm-

melsen, men fragmenter af det fattige samfund 

består, og da farens helbred skranter, begiver Hush-

puppy sig ud på en søgen efter sin mor.

I ’Hushpuppy’ smelter magi, fantasi og den barske 

virkelighed sammen. Filmen fik masser af ros ved 

dette års Sundance Film Festival og er instruktør 

Benh Zeitlins første spillefilm. Han har tidligere stå-

et bag kortfilmen ’Glory and the Sea’, som også er 

optaget i Louisianas sumpområder og deler ’Hush-

puppy’s temaer om storm og oversvømmelse. Benh 

vandt debutantprisen Caméra d’Or ved sidste års 

filmfestival i Cannes for sin instruktion af ’Hushpup-

py’.

74,64% 
61 
stemmer

Læs mere om 
Quevenzhané 
Wallis på side 8

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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ORIGINALTITEL Jack Reacher 
   
INSTRUkTøR Christopher McQuarrie 
  
SkUESpILLERE
Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert 
Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog  
  
LAND USA, 2012   
  
SpILLETID  130 minutter  
   
pREMIERE

03/01

ACtion

tom CruiSe uden grænSer
jAck REAchER

S eks skud efterlader fem tilfæl-

dige mennesker døde midt i 

myldretiden. En by er i kaos, og alle 

sporene peger på den tidligere mil-

itære snigskytte, James Barr. Men han 

vedholder sin uskyld og beder om at få 

sat den egenrådige Jack Reacher (Tom 

Cruise) på sagen. Reacher, en tidligere 

militærpoliti-officer, kender Barr fra 

deres tid sammen under Golfkrigen 

og helmer ikke, før den rette har fået 

sin straf. Barrs søster er overbevist om, 

at hendes bror er uskyldig og hyrer en 

forsvarsadvokat (Rosamund Pike) for 

at rense brorens navn. Efterhånden 

som Reacher nærmer sig sandheden, 

forsøger nogen at fjerne ham fra sagen.    

’Jack Reacher’ er skrevet og instrueret 

af Christopher McQuarrie, der vandt 

en Oscar for manuskriptet til ’The Usu-

al Suspects’ (1995). Filmen er baseret 

på romanen ’One Shot’, der er skrevet 

af Jim Grant, bedre kendt under forfat-

ter-pseudonymet Lee Child. Oprinde-

ligt skulle action-dramaet have heddet 

det samme, men filmatiseringen endte 

i stedet med at tage navn efter hoved-

karakteren. Brad Pitt, Hugh Jackman, 

Vince Vaughn, Jamie Foxx og Will Smith 

var alle på tale til rol-

len som Jack Reacher, 

før Tom Cruise blev 

castet.

 

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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i lee Childs 
roman er Jack 

reacher beskrevet 
som værende 195 cm 

høj. tom Cruise er 160 cm.

74,74% 
82 
stemmer
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ORIGINALTITEL    
Te xas Chains aw 3D  
 
INSTRUkTøR John Luessenhop 
  
SkUESpILLERE
Alexandra Daddario, Tania Raymonde, 
Trey Songz, Dan Yeager  
 
LAND USA, 2012   
 
SpILLETID  92 minutter  
   
pREMIERE

03/01

gyser

marilyn burns, 
der er final girl i 

’the texas Chainsaw 
massacre’ (1974), ses 

som heathers bedstemor 
i denne 3d-opfølger.

71,67% 
79 
stemmer

3D

mØd din fætter: leatherfaCe

TEXAS chAINSAW 3D

E fter begivenhederne i den oprindelige Texas 

Chainsaw Massacre-film fra 1974 slutter, ta-

ger folk i byen Newt høtyven i hånden og brænder 

kannibal-familiens hus ned til grunden. Ét barn over-

lever dog og vokser op i en plejefamilie - uvidende 

om sine foruroligende blodsbånd. Men en dag får 

Heather, som det nu voksne hittebarn hedder, et 

brev: Hendes bedstemor, som hun ikke anede eksi-

sterede, er død, og Heather kan i Newt finde bed-

stemorens hus, som hun har arvet. Med sin kæreste 

og to venner tager hun på road trip til Texas, hvor 

hun opdager, at hun ikke bare har arvet et enormt 

sydstatspalæ, men også sin temmelig enfoldige fæt-

ter: Leatherface. Lynchstemningen breder sig, men 

hvem er egentlig monstret: selvtægtspøblen eller 

den motorsavssvingende tumpe?

Der er lavet adskillige film, der enten fortæller, hvad 

der skete før eller efter, de fire unge blev motorsav-

smyrdet og spist af den texanske landmandsfamilie 

i ’The Texas Chainsaw Massacre’. Leatherface og 

hans brutale brødre vender bl.a. tilbage i ’The Texas 

Chainsaw Massacre 2’ (1986), men instruktør John 

Luessenhop har valgt at se bort fra de oprindelige 

efterfølgere for selv at digte nye begivenheder. Og 

måske for at understrege, at filmen her bør betrag-

tes som den ægte arvetager, får man under for-

teksterne et resumé af den originale film, hvor de 

gamle, kornede billeder er blevet konverteret til 3D.

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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VinterbergS CanneS-Vinder

jAGTEN

Den 40-årige Lucas (Mads Mikkelsen) er om-

sider ved at få styr på sit liv efter en skils-

misse, der har kostet dyrt på den personlige front. 

Hans tætteste venner bor kun et stenkast fra 

hans hus i den lille provinsby, hvor han har fået 

arbejde i den lokale børnehave, og der er endda 

en ny kæreste i sigte. Meget ser derfor endelig 

ud til at gå Lucas’ vej, men så fortælles en løgn 

om ham i børnehaven. En lille, tilfældig løgn, der 

løber løbsk, og snart ruller en massiv snebold af 

hysteri gennem hele lokalsamfundet. Og Lucas 

kommer til at kæmpe for at bevare sit liv og sin 

værdighed.

Thomas Vinterberg (Festen) instruerer og 

står sammen med Tobias Lindholm også bag 

manuskriptet, som i december vandt en European 

Film Award. De to skrev også Vinterbergs forrige 

film ’Submarino’ (2010), som fik strålende anmel-

delser i pressen. Mads Mikkelsen, der spillede 

Struensee i dramaet ’En kongelig affære’ sidste 

år, har hovedrollen som Lucas, mens Thomas Bo 

Larsen spiller Theo, hans bedste ven og faren til 

pigen, der anklager Lucas. ’Jagten’ havde pre-

miere sidste år på Cannes-festivalen, hvor Mads 

Mikkelsen modtog prisen som Bedste mandlige 

skuespiller.

med ’Jagten’ op-
træder Susse wold i sin 

første spillefilm siden ’den 
kroniske uskyld’ fra 1985.

Læs interview med Mads 
Mikkelsen og Thomas 
Vinterberg på side 30

83,67% 
186 
stemmer
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Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10

ORIGINALTITEL Jagten  
  
INSTRUkTøR Thomas Vinterberg 
  
SkUESpILLERE
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Anne Louise Hassing, Lars Ranthe, 
Alexandra Rapaport, Ole Dupont, 
Susse Wold  
 
LAND Danmmrk, 2012  
   
SpILLETID  111 minutter  
   
pREMIERE

10/01

DrAmA
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frankenStein i bØrnehØJde

FRANkENWEENIE

på dyrekirke-
gården er der be-

gravet en skildpadde
ved navn ”Shelley” til

minde om mary Shelley, 
der i 1818 skrev romanfor-

lægget ’frankenstein’.

83,9% 
131 
stemmer

3D

ORIGINALTITEL Fr ankenweenie 
  
INSTRUkTøR Tim Burton   
 
STEMMER
Catherine O’Hara, Martin Short, Martin 
Landau, Wiona Ryder, Charlie Tahan  
 
LAND USA, 2012   
 
SpILLETID  87 minutter  
   
pREMIERE

10/01

AnimAtion / 
komeDie / 
FAmilieFilm

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10

D a unge Victors højtelskede hund, Sparky, 

som spiller hovedrollen i hans hjemmelave-

de monster-film, bliver kørt ned af en bil, beslutter 

Victor at genoplive ham - og det på bedste Frank-

enstein-manér. Men hundens lettere bestialske 

udseende vækker hverken begej-

string hos Victors forældre 

eller blandt naboerne. Victor 

er derfor nødt til at gøre alt, 

hvad han kan for at overbe-

vise folk om, at Sparky ikke 

er et monster, men derimod 

den samme, gode og loyale 

ven, som den altid har væ-

ret.

Instruktør Tim Burton har baseret ’Frankenweenie’ 

på sin egen kortfilm af samme navn fra 1984. Den 

nye film er lavet med animationsteknikken stop-mo-

tion, hvor stillbilleder af dukker sættes sammen til 

en levende helhed - en teknik som Burton tidligere 

har anvendt, da han var manuskriptforfatter og pro-

ducer på ’The Nightmare Before Christmas’ (1993), og 

da han instruerede ’Corpse Bride’ (2005). Burtons va-

remærke - det gotiske udtryk og den halvsorte humor 

- går også igen i filmen. Men selvom ’Frankenweenie’ 

er en tydelig parodi på historien om Dr. Frankensteins 

morbide forsøg med på at bygge et levende menne-

ske af ligdele, er der tale om en komedie 

for hele familien. Filmen vises med de 

originale, engelske stemmer.Jeg kan SeS 

af alle!

kun for de StØrre
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ORIGINALTITEL Gangster Squad 
   
INSTRUkTøR Ruben Fleischer 
 
SkUESpILLERE
Ryan Gosling, Emma Stone, 
Sean Penn, Giovanni Ribisi, 
Josh Brolin, Nick Nolte, Michael Peña, 
Anthony Mackie, Robert Patrick 
 
LAND USA, 2013   
  
SpILLETID  113 minutter  
   
pREMIERE

17/01

ACtion

underVerdenenS fJende nr. 1

GANGSTER SQUAD

filmen blev klip-
pet om og udskudt 

med fire måneder efter 
et skyderi i en biograf i Co-

lorado, uSa, fordi den oprin-
deligt indeholdt en barsk skyde-

scene i en biograf, og der måtte 
efterfølgende optages nye scener.

81,39% 
112 
stemmer

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10

G angsterbossen Mickey Cohen styrer Los An-

geles’ underverden med hård hånd. Året er 

1949, og Cohen har frit spil til at tjene styrtende 

med sorte penge på narkotika, våben og prosti-

tution. Politiet og politikerne er nemlig i lommen 

på ham, så da politibetjenten John O’Mara får 

carte blanche til at bruge alle midler for at styrte 

gangsterkongen, kan de endelig komme kriminal-

iteten til livs. O’Mara samler et hold bestående af 

politiets retskafne outsidere, men det er naturlig-

vis langt fra ufarligt at sætte sig op imod den 

almægtige Cohen og hans håndlangere.

Der er smæk for skillingen i ’Gangster Squad’, 

som dels lader sig inspirere af sine genreforgæn-

gere (som fx ’Scarface’ og ’L.A. Confidential’), dels 

ikke ser sig tilbage, når det kommer til action og 

kvikke bemærkninger. Ruben Fleischer, der stod 

bag den veloplagte ’Zombieland’ (2009), har i 

’Gangster Squad’ samlet nogle af tidens varmeste 

navne: Ryan Gosling (Drive), Emma Stone (The 

Amazing Spider-Man), Sean Penn (Milk) og Josh 

Brolin (Men in Black III).
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ret er 1915, og ved Sydfrankrigs Côte d’Azur op-

lever maleren Pierre-Auguste Renoir sit livs ef-

terår. Tabet af sin kone piner ham, hans kunstneriske 

åre er ved at tørre ud, og sønnen, Jean, er blevet såret 

under Første Verdenskrig. Men da den unge, smukke 

Andrée en dag træder ind i malerens husholdning, 

fyldes han af en uventet, fornyet energi og inspirati-

on. Også Jean, der slapper af i farens middelhavspa-

radis, fortrylles af den nye, rødhårede muse. Imod 

sin fars vilje forelsker Jean sig i Andrées utæmmede 

sjæl, og den viljesvage, traumatiserede krigsveteran 

begynder lige så stille at udvikle sig til filmskaber. 

I kølvandet på Bille Augusts danske drama ’Marie 

Krøyer’ fra sidste år kommer nu en fransk pendant 

om den berømte impressionistiske maler Pierre-

Auguste Renoir. Filmen er baseret på den autenti-

ske historie om smukke Andrée Hesslings indvirk-

ning på Renoir og hans søn, Jean, der sidenhen blev 

en af fransk films helt store mestre med titler som 

’Den store illusion’ (1937) og ’Spillets regler’ (1939). 

Hessling startede med at sidde model for Pierre-

Auguste, og hun spillede med i flere af Jeans film-

værker.

Å

å toppen af bjerget holder rige turister ferie på 

det schweiziske skisportssted, men i dalen er 

livet knap så luksuriøst. Her bor 12-årige Simon ale-

ne med sin arbejdsløse storesøster Louise. Hver dag 

tager han liften op ad bjerget for at stjæle udstyr, 

smarte ski og støvler, som han sælger videre til de 

lokale børn og arbejdere. Det er en måde at overle-

ve på. Det giver ikke bare mad på bordet, men også 

hans liv en mening. Simon kommer dog galt af sted, 

og pludselig vil en britisk skibums have del i rovet. 

Samtidig optrappes Simons konfliktfyldte forhold til 

sin søster, og hemmeligheder, som helst ikke tåler 

dagens lys, begynder at trænge sig på.

’Drengen fra bjerget’ er et drama om pubertetens 

såkaldte coming of age, men også en udforskning af 

et særligt europæisk, modsætningsfyldt rum, hvor 

fattigdom og social ulighed dukker forstyrrende op 

i en ellers velstående verden af after ski og velpræ-

parerede pister. Ursula Meiers ’Drengen fra bjerget’ 

vandt den internationale jurys Bedste film-pris ved 

årets Buster-festival og en særlig sølvbjørn på Ber-

lin-festivalen. De taler fransk, men også engelsk, og 

på rollelisten finder vi bl.a. Gillian Anderson, bedre 

kendt som den skeptiske del af agentparret i ’The 

X-Files’. 

p

DRENGEN
FRA
bjERGET

RENOIR
kVinden, maleren 
og filmSkaberen

buSterVinder og 
oSCar-kandidat

ORIGINALTITEL L’en f an t d ’en hau t 
  
INSTRUkTøR Ursula Meier 
 
SkUESpILLERE
Kacey Mottet Klein, Léa Seydoux, 
Martin Compston, Gillian Anderson 
 
LAND Frankrig, 2012   
 
SpILLETID 94 minutter 
 
pREMIERE

24/01

ORIGINALTITEL Renoir  
  
INSTRUkTøR Gilles Bourdos 
 
SkUESpILLERE
Michel Bouquet, Christa Theret,   
Vincent Rottiers  
 
LAND Frankrig, 2012   
 
SpILLETID  111 minutter  
   
pREMIERE

17/01

DrAmA

DrAmA

Charlie
Chaplin har kaldt 

Jean renoir ”Verdens 
største filminstruktør”.

’drengen fra 
bjerget’ er Schweiz’ 

kandidat  til årets oscar for 
bedste udenlandske film
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ORIGINALTITEL   
Django Unchained   
 
INSTRUkTøR   
Quentin Tarantino  
 
SkUESpILLERE
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo 
DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. 
Jackson, Jonah Hill, Don Johnson,  
Zoe Bell, James Remar  
 
LAND USA, 2012   
  
SpILLETID  141 minutter  
   
pREMIERE

24/01

Western

tarantinoS weStern

DjANGO UNchAINED

S laven Django (Jamie Foxx) bliver befriet af 

dusørjægeren Dr. Schultz (Christoph Waltz), 

der har brug for hjælp til at finde nogle berygtede, 

kriminelle brødre. Han bliver også oplært i dusørjæ-

gerens fine fag, og det kommer til at vise sig særligt 

nyttigt. Sydens mest modbydelige plantage- og sla-

veejer Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) er nemlig 

i besiddelse af Djangos smukke kone Broomhilda 

(Kerry Washington). Schultz og hans nye lærling in-

filtrerer derfor plantagen for at befri hustruen, men 

Candies loyale husslave (Samuel L. Jackson) fatter 

mistanke om redningsforsøget.

Quentin Tarantino prøver med ’Django Unchai-

ned’ kræfter med westerngenren. Han har igen 

valgt Christoph Waltz til en prominent rolle efter 

deres vellykkede samarbejde omkring ’Inglourio-

us Basterds’ i 2009, som var filmen, der bragte den 

østrigske TV-skuespiller ind i Hollywoods søgelys. 

Tarantino har denne gang fået Leonardo DiCaprio 

med i sin film, hvilket fører til DiCaprios første reelle 

skurkerolle. Tarantino er en berygtet fan af spaghet-

tiwesterns, og titlen på hans eget bud på genren er 

også tydeligt inspireret af Sergio Corbuccis prag-

teksemplar, ’Django’, fra 1966 med Franco Nero i 

hovedrollen.

tarantino havde 
oprindeligt skrevet 

rollen som django med 
will Smith i tankerne. men 

da Smith takkede nej, tilbød 
han den til Jamie foxx.

Læs interview med 
Quentin Tarantino 
og Co. på side 34

86,33% 
172 
stemmer

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10



23KINO.DK // JANUAR 2013

i tSunamienS Vold

ThE IMpOSSIbLE

ORIGINALTITEL    
T he Impos sible  
 
INSTRUkTøR Juan Antonio Bayona 
  
SkUESpILLERE
Naomi Watts, Ewan McGregor,   
Tom Holland, Geraldine Chaplin  
 
LAND Spanien, 2012   
 
SpILLETID  114 minutter  
   
pREMIERE

24/01

M aria (Naomi Watts), hendes mand Henry 

(Ewan McGregor) og deres tre sønner starter 

deres vinterferie i Thailand, hvor de ser frem til nog-

le fridage i et tropisk paradis. Om morgenen den 26. 

december, da familien slapper af ved poolen, breder 

et uhyggeligt brøl sig fra jordens indre, og imens 

Maria lammes af frygt, rejser en mur af sort vand sig 

og fejer hen over hotellets grund med retning mod 

hende. Et kaotisk øjeblik senere ligger alt i ferieres-

sorten oversvømmet hen, og forældrene må kæmpe 

en umulig kamp for at blive genforenet med hinan-

den og deres børn.

Der var mange rosende ord om knugende stemning 

og underspillet uhygge, da Juan Antonio Bayona 

i 2007 spillefilmdebuterede med gyseren ’Børne-

hjemmet’. Hans nye film tager et anderledes, men 

ikke mindre uhyggeligt emne op - nemlig tsunami-

en i 2004, der oversvømmede store dele af Sydøst-

asiens kyster. 300.000 mennesker blev slået ihjel, 

tusindvis blev forældreløse, og flere vestlige familier 

var berørt af katastrofen. ’The Impossible’ er baseret 

på en spansk families virkelige oplevelser. I filmen 

har de dog skiftet nationalitet til briter, og Naomi 

Watts (King Kong) og Ewan McGregor (Skyggen) 

spiller det hårdt kæmpende forældrepar.

DrAmA

det er anden 
gang, ewan mcgregor 

og naomi watts spiller 
et ægtepar på film. første 
gang var i ’Stay’ fra 2005.

76,13% 
73 
stemmer

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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orgerkrigen mellem det slave-

handlende Syd og det mere lib-

erale Nord raser, og den amerikanske 

præsident, Abraham Lincoln (Daniel 

Day-Lewis), forsøger med al vold og 

magt at stoppe kampene, forbyde 

slaveriet og skabe en fælles fremtid 

for sit land. Sammen med politikeren 

Thaddeus Stevens (Tommy Lee Jones) 

kæmper Lincoln en ofte skånselsløs 

kamp for at skaffe stemmer til lov-

forslaget, der skulle forbyde slaveriet. 

Modstandere bagtales og folk trues 

til at stemme, for heller ikke i det nit-

tende århundrede blev politik gen-

nemført med fløjlshandsker. 

Faktiske præsidentportrætter er ikke 

hverdagsstof i amerikansk film, men 

Lincoln har op til flere film under 

bæltet. Udover Spielberg har bl.a. 

amerikansk films stamfader D.W. 

Griffith lavet en biografisk film, og 

sidste sommer jagtede præsident-

en nattens blodsugere i ’Abraham 

Lincoln: Vampire Hunter’. At Steven 

Spielberg med sit historiske drama 

om sit lands 16. præsident og slav-

eriets ophævelse tager fat på et så 

vigtigt kapitel i amerikansk histo-

rie, gør i sig selv filmen til en seriøs 

Oscar-kandidat. Spielberg har re-

searchet til filmen de seneste tolv år 

for at genopbygge Lincolns univers 

ned til mindste detalje og i titelrollen 

ser man Daniel Day-Lewis (There Will 

Be Blood, 2007), som er berømmet 

for sin imponerende method acting. 

b

oprindeligt 
var det nordire-

ren liam neeson, 
der skulle have spillet 

titelrollen som lincoln.

ORIGINALTITEL Lincoln  
  
INSTRUkTøR Steven Spielberg 
  
SkUESpILLERE
Daniel Day-Lewis, Sally Field, David 
Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, 
James Spader, Tommy Lee Jones,   
John Hawkes, Jackie Earle Haley,   
Tim Blake Nelson, Kevin Kline  
 
LAND USA, 2012   
  
SpILLETID  150 minutter  
   
pREMIERE

31/01

DrAmA

præSidenten, der ophæVede SlaVeriet

LINcOLN

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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ORIGINALTITEL T he Mas ter  
  
INSTRUkTøR Paul Thomas Anderson 
  
SkUESpILLERE
Joaquin Phoenix, Philip Seymour  
Hoffman, Amy Adams, Laura Dern 
  
LAND USA, 2012   
 
SpILLETID  91 minutter  
   
pREMIERE

31/01

DrAmA

på Venedig-festivalen 
vandt ’the master’ ikke 

guldløven, men både paul 
thomas anderson, philip 

Seymour hoffman og Joaquin 
phoenix fik hver en pris.

JoaQuin phoeniX i SektenS klØr

ThE MASTER

Opgangstid og posttraumatisk stress. USA efter 

Anden Verdenskrig var forvirret og særdeles 

modtagelig for hvem som helst, der kunne fortæl-

le i hvilken retning, man skulle gå for at give livet 

mening. Som soldat i flåden gakker Freddie ud på 

Stillehavets bounty-strande, og da han kommer 

hjem, er hans liv et kaos af portrætfotografi, sex og 

sin egen giftige, hjemmelavede sprut - fremstillet af 

bl.a. malingsfortynder og fremkaldervæske. Freddie 

er aldeles retningsløs, indtil han møder sin eksakte 

modpol, Lancaster Dodd. Han er manden bag den 

nyreligiøse bevægelse The Cause, der insisterer på, 

at vi alle bærer på traumer fra tidligere liv, men kan 

reddes, hvis blot vi tror - på ham. Freddie er dog, selv 

for mestermanipulatoren Dodd, ukontrollerbar.

Selvom Lancaster Dodd i Philip Seymour Hoffmanns 

imposante skikkelse ligner L. Ron Hubbard, og selv-

om The Cause - ligesom Scientology - grundlægges i 

starten af 50erne, siger Paul Thomas Anderson selv, 

at ’The Master’ ikke er et portræt af sekten, som dog 

har været en inspirationskilde. Det er da også den på 

en gang kugleskøre og totalt utilregnelige Freddie, 

som er fokuspunktet, og ham, der står som billedet 

på en generation spændt ud mellem krigstraumer, 

forbrugerisme og rodløshed. ’The Master’ anses 

for at være en stærk kandidat til en Oscar-statuet-

te i 2013, ikke mindst på grund af Joaquin Phoenix, 

som er tilbage på priskandidatsporet efter det vilde 

mockumentary-eksperiment ’I’m Still Here’ (2010).

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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’alle for én’ 
vandt publikums-

prisen ved robert-
uddelingen i 2012. 

D e fire barndomsvenner fra ’Alle for én’ er 

spredt for alle vinde. Martin er ikke længere 

en del af firkløveret, mens Nikolai (Jonatan Spang) er 

på prøveløsladelse og vil starte på en frisk. Brødrene 

Ralf (Mick Øgendahl) og Timo (Rasmus Bjerg) plan-

lægger et kup, der i bedste Olsen Banden-stil invol-

verer usaltet smør, en slankekur og et stykke snor. 

Nikolai er af kommunen blevet indlogeret i et me-

get belastet område, hvor han umuligt kan invitere 

sin nye date, Ane, med hjem. Men da Ralf og Timos 

usandsynlige kup rent faktisk lykkes, øjner Nikolai 

chancen for at låne penge til en ny lejlighed. Men 

da de alle tre bliver snydt af bankdirektøren William 

Lynge, må de stå sammen om et nyt kup - ligesom ”i 

gamle dage”. 

I efterfølgeren til succeskomedien ’Alle for én’ (2011) 

- med den oplagte titel ’Alle for to’ - genforenes de 

ikke altid lige smarte småforbrydere i skikkelse af 

Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg og Jonatan Spang. 

Kim Bodnia slutter sig til filmens rollebesætning 

som den kalkulerende Lynge, og på manuskriptsiden 

har Mick Øgendahl fået kvalificeret assistance af in-

struktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jen-

sen (Adams æbler). Rasmus Heide instruerede ’Alle 

for én’, og han står også bag efterfølgeren.

endnu et kup, endnu et Sammenhold

ALLE FOR TO

ORIGINALTITEL    
A l le for to   
 
INSTRUkTøR Rasmus Heide  
 
SkUESpILLERE
Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg, Jonatan 
Spang, Kim Bodnia, Kurt Ravn, Gordon 
Kennedy   
 
LAND Danmark, 2013   
 
SpILLETID  95 minutter  
   
pREMIERE

31/01

komeDie

80,44% 
189 
stemmer
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ORIGINALTITEL    
Min søsters børn i Afrika  
  
INSTRUkTøR   
Martin Miehe-Renard  
 
SkUESpILLERE
Peter Mygind, Mille Dinesen,  
Thomas Levin, Robert Hansen,   
Ditte Hansen, Troels Malling  
 
LAND Danmark, 2013  
   
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

31/01

FAmilieFilm

onkel erik og ungerne på Safari 

MIN SøSTERS bøRN 
I AFRIkA

I

Jeg kan SeS 

af alle!
kun for de StØrre

den nye film om ’Min søsters børn’ insiste-

rer ungerne på at tage til Afrika og udføre 

velgørenhedsarbejde til gavn for truede dyreart-

er. Onkel Erik er dog ikke tryg ved tanken om mø-

det med de vilde dyr, men han bøjer sig og rejser 

med for at gøre en forskel. I Afrika bor de på en 

farm, der både er et dyrehospital og et fint ho-

tel, og her møder de til deres store overraskelse 

fru Flinth. Sammen tager de på telttur, men idyl-

len bliver hurtigt brudt, da fru Flinth pludselig 

bliver bortført af krybskytter, der stjæler horn 

og stødtænder i området. Nu starter en hæs-

blæsende jagt på den afrikanske sa-

vanne for at redde fru Flinth.

’Min søsters børn i Afrika’ har ”hjælp de truede dy-

rearter” som altoverskyggende tema, og for tredje 

gang optræder Peter Mygind i rollen som den klunt-

ede onkel og professor i børnepsykologi, Erik Lund. 

Filmen er den tiende i rækken, der begyndte tilbage 

i 1966 med Axel Strøbye som Onkel Erik. Siden har 

Peter Gantzler spillet rollen i tre film mellem 2001 

og 2004, og da filmserien blev genoptaget i 2010, 

var det Peter Myginds tur til at 

forsøge at holde styr på søster-

ens børn.

filmen er 
optaget på savan-

nen nord for Johan-
nes burg i Sydafrika

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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Stallone på hæVntogt

bULLET TO ThE hEAD

ORIGINALTITEL    
Bul le t to t he Head  
 
INSTRUkTøR Walter Hil l  
 
SkUESpILLERE
Sylvester Stallone, Sung Kang, 
Jason Momoa, Christian Slater, 
Adewale Akinnuoye-Agbaje 
 
LAND USA, 2012   
 
SpILLETID  91 minutter  
   
pREMIERE

31/01

T aylor Kwon (Sung Kang) er en ung politibe-

tjent, der har én ting til fælles med lejemorde-

ren Jimmy Bobo (Sylvester Stallone) - de bliver beg-

ge vidner til, at deres respektive partnere myrdes på 

brutal vis af samme gerningsmand. Derfor danner de 

en umage alliance for at besejre deres fjende. De vil 

ofre alt for at få hævn! Dette fører Taylor og Jimmy 

fra de skumleste gyder til magtens absolutte top i 

New Orleans.

Sylvester Stallone har i de seneste år været mest 

kendt for de to The Expendables-film (2010, 2012), 

men har også gentaget rollerne som Rocky og Ram-

bo i nyere film. I ’Bullet to the Head’ spiller den 

66-årige action-stjerne en lejemorder - en ligeledes 

velkendt type rolle for Stallone. Walter Hill, som er 

kendt for politifilmene ’48 Hrs.’ (1982) og ’Red Heat’ 

(1988), instruerer i sin nye actionfilm, ud over Stal-

lone, også Christian Slater (Interview with the Vam-

pire), Sung Kang (The Fast and the Furious: Tokyo 

Drift) og Jason Mamoa (Conan the Barbarian).

ACtion / thriller

filmen er baseret
 på den franske tegne-

serie ’du plomb dans  la 
tete’ af alexis nolent.

Se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 10
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MANDEN 
DE kALDTE
SkyLDIG

Selv de mest garvede filmfolk og 

journalister omtaler vejret i Can-

nes, som det hidtil værste i filmfestiva-

lens historie, og i vinbaren på toppen af 

festivalpalæet er man nødt til at lukke 

dørene til tagterrassen med udsigt over 

Middelhavet og rykke interviews med 

den danske presse inden døre. Det 

er midt i maj, og dagen derpå for ver-

denspremieren på ’Jagten’, der næsten 

drukner i regn. Det ændrer dog ikke på 

den generelt begejstrede modtagelse, 

filmen fik (inklusiv ét begejstret brøl 

fra publikum og de berømte klapsalver 

i salen undervejs). At man tilsynela-

dende har taget det danske vejr med til 

Sydfrankrig, gør ikke spor, tværtimod 

er det nærmest passende for en film, 

hvor stemningen mildest talt er mørk 

og fortættet. Fortællingen om børneha-

vepædagogen Lucas, der mistænkes for 

seksuelt misbrug af et barn, er nemlig 

ikke nogen solstrålehistorie, men ifølge 

filmens instruktør, Thomas Vinterberg, 

skal den ses som meget mere end en 

debat om pædofili.

”Filmen er det, som folk ser, og ikke det 

jeg siger. Den er flere forskellige ting. 

For mig er dette en film om kærlighed 

mellem venner og familier - mere end 

noget andet. Det er det, jeg holder af. 

Når det så er sagt, siger vi også med fil-

men, at børn lyver. Vi siger også, at børn 

lyver, fordi de gerne vil gøre de voksne 

tilfredse - især hvis de tilstrækkelig man-

ge gange bliver spurgt på den forkerte 

måde. Det er selvfølgelig provokerende 

af os, men Tobias Lindholm (manuskript-

forfatter, red.) og jeg har læst så mange 

sager om pædofili, og det forbandede er 

jo, at man ikke altid kan vide, om det rent 

faktisk er sket. Men uanset hvad trækker 

børnene altid det korteste strå.”

På den baggrund kan det være oplagt 

at konkludere, at der ligger en konkret 

sag til grund for filmens handling, men 

det er ikke tilfældet. ”Vi arbejdede med 

en stor mængde materiale, kiggede på 

det, og så forlod vi det. Både af juridi-

ske årsager, og fordi det er dramatik, vi 

laver,” fastslår Thomas Vinterberg, der 

samtidig gør det klart, at ’Jagten’ ikke er 

en film, som handler om, hvorvidt Mads 

Mikkelsens karakter er skyldig eller ej. 

”Lucas er uskyldig, hvis vi taler om pæ-

dofili-temaet, som faktisk er det, der 

interesserer mig mindst ved filmen. Jeg 

lavede jo sådan en film for 14 år siden 

(’Festen’, red), og nu har vi lavet anti-te-

sen. Virkeligheden er nok et eller andet 

forfærdeligt gråt sted i midten.”

’Jagten’ ifølge 
Thomas Vinterberg 
og Mads Mikkelsen 

AF SøREN SøNDERGAARD
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”Jeg blev med det samme meget grebet af manuskriptet, og det er 

ikke så nemt at blive grebet af et manuskript. Og så tiltalte det mig 

selvfølgelig, at Thomas skulle lave filmen. Vi har kendt hinanden i 

mange år, men har aldrig lavet noget sammen. Det er selve histo-

rien, og den måde, man vælger at fortælle den på, der interessere-

de mig,” siger Mads Mikkelsen, der dog ikke kan genkende særlig 

meget af Lucas i sig selv. ”Vi følger jo en mand, der på mange måder 

har svært ved at sige fra og dermed selv bliver en del af problemet. 

Han tror på, at det gode sejrer på et eller andet tidspunkt, og han 

bliver nok tvunget til at gøre noget, han ikke selv regnede med, han 

havde i sig. Der kommer jeg lidt i vejen som person. Min personlige 

stolthed ville have sagt ’Det kan I godt glemme’, og jeg ville også 

have reageret anderledes fra starten. Men Lucas tror på det gode.”

Med offerrollen kredser ’Jagten’ om en Kristus-figur i stil med Nicole 

Kidmans rolle som Grace i Lars von Triers ’Dogville’ (2003). På den 

anden side præsenteres man også for en skæbnefortælling om et 

godt og uskyldigt menneske, som pludselig bliver centrum for en 

heksejagt, der ville have givet dommerne i 1600-tallets Salem i Mas-

For mig er dette en film 
om kærlighed mellem 

venner og familier 
- mere end noget andet. 
Det er det, jeg holder af

ThOMAS VINTERbERG

”
DE STøRSTE TEMAER

Når man har set ’Jagten’, kan man kun give Thomas Vinterberg ret. 

Filmens primære ærinde sigter efter noget helt andet, end ’Festen’s 

kontante opgør med seksuelt misbrug, selvom tematikken i de to 

film på overfladen kan ligne hinanden. Vinterbergs nye film har i 

stedet fokus på langt mere klassiske emner som venskab, tillid, mis-

tro, tilgivelse og ikke mindst næstekærlighed, der toner så tydeligt 

frem, at en tolkning i lyset af Det Nye Testamente ikke er utænke-

lig. Når de vigtigste scener samtidig udspiller sig juleaften, og flere 

hovedkarakterer har bibelske navne som Lucas og Marcus, er tank-

en ligefrem oplagt. ”På en eller anden måde kunne jeg ikke modstå 

fristelsen, og jeg blev sgu revet med. Men jeg tør ikke udtale mig 

om det teologiske, for min hustru er teolog, og så ville de sidde der-

hjemme og jamre sig over mine dumheder. Men selvfølgelig har vi 

puslet med nogle bibelske ting og sager, selvom jeg bliver ængs-

telig ved at skulle bevæge mig  ind på det område. Det er klart, vi 

opererer med store temaer, og Lucas vender jo den anden kind til 

i størstedelen af filmen,” siger Vinterberg, der måske ikke har lavet 

en analogi over Jesu liv eller lignende, men trods alt erkender, at 

religiøse hentydninger i hans film naturligvis ikke er tilfældigheder.

DET GODE MENNESkE

Thomas Vinterberg er ikke en instruktør, der kan klandres for at 

springe over, hvor gærdet er lavest. Siden det store gennembrud 

med ’Festen’ har der været voldsomme emner på dagsordenen i bl.a. 

’Submarino’ (2010) og nu ’Jagten’, og den slags kræver skuespillere, 

som kan bære det tunge stof. Særligt Thomas Bo Larsen og Mads 

Mikkelsens præstationer i filmen, der deltog i hovedkonkurrencen 

om Den Gyldne Palme, kan kategoriseres under ”karrierens hidtil 

bedste”, og sidstnævnte endte som bekendt med prisen for Bed-

ste mandlige hovedrolle på festivalen i Cannes. Da vi møder Mads 

Mikkelsen, ligger hæderen stadig fire-fem dage ude i fremtiden, så 

det første spørgsmål handler i stedet om, hvad der gav den 47-årige 

skuespiller lyst til at spille en mand mistænkt for pædofili og hadet 

af et helt lokalsamfund.
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sachusetts tårer i øjnene af stolthed. ”Det er en af flere tematikker i 

filmen, for havde Lucas været en meget stærkere mand, så ville det 

stadig være meget, meget svært at vaske den rude ren. Ligegyldigt 

hvad du siger i den situation, har du gang i en undskyldning, der lyder 

mærkelig, fordi det hele er så absurd. Det handler filmen selvfølgelig 

også om,” lyder det fra Mads Mikkelsen, der inden optagelserne 

diskuterede sin hårdtramte karakter og hans prøvelser grundigt 

igennem med Thomas Vinterberg i instruktørens sommerhus. Men 

hvordan var det så, langt om længe, at arbejde sammen med Vinter-

berg? ”Frygteligt! Ha ha. Der er noget alfahan over os begge to, og 

det betyder, at vi begge har nogle ret stærke meninger. Vi har meget 

sjældent været uenige, men når vi har været det, har vi kigget på 

hinanden og sagt ’Ved du hvad, skal vi ikke lave en optagelse af hver 

scene?’ Men nej, jeg har haft det supergodt med Thomas. Han ser 

utroligt skarpt.”

Særligt én scene, som ifølge undertegnede må være den stærkeste, 

dansk film har leveret i årevis, synes at demonstrere udbyttet af in-

struktørens forhold til sine skuespillere. Det meste af byen er samlet 

i kirken på juleaften, og spørger man Mads Mikkelsen, hvordan sce-

nen var at indspille, hælder svaret ikke overraskende imod det udfor-

drende. ”Scenen i kirken var hård af flere årsager. Vi ramte den fak-

tisk rigtigt tidligt i processen, men fordi der var så mange involveret, 

blev vi ved i otte-ni timer. Man skulle virkelig hele vejen igennem 

hver gang, og det var hårdt for alle. Jeg havde aftalt med Thomas, 

hvad vi ville gøre, og til dels med Thomas Bo (Larsen, red.). Men alle 

andre, som spiller med i filmen, fik ikke noget at vide, og der var rigtig 

mange, jeg ikke kendte. Det vil sige, at det blev ubehageligt for alle, 

første gang vi lavede den. Det blev ubehageligt for mig, fordi der sim-

pelthen sad så mange og reagerede på en mand, der gør noget, som 

ikke er normalt. Overraskelsen forsvandt efter to-tre optagelser, men 

det var faktisk ret skønt at prøve.”

’Jagten’ har gået sin sejrsgang rundt om i Europa med priser og anerk-

endende anmeldelser. Nu mangler bare det danske biografpublikums 

dom over filmen, der får premiere herhjemme den 10. januar.

Mere om 
’Jagten’ på 

side 15

FOTO © PER ARNESEN
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Var det uundgåeligt, at du en dag ville lave 

en spaghettiwestern?

Ja, helt sikkert. Jeg har altid gerne villet lave 

en western, og jeg har altid vidst, at når jeg 

gjorde, ville den have lidt spaghettisovs på 

sig. Jeg tror, der er mange moderne instruk-

tører, som siger til sig selv, ”Fedt, nu har jeg 

endelig lavet en western, så kan jeg holde op 

med at klæde alle mine andre film ud som én.” 

Det tror jeg i hvert fald, at Walter Hill gjorde,  

da han lavede ’The Long Riders’. ’Kill Bill vol. 

2’ havde også lidt spaghettiwestern-stemn-

ing over sig. Det samme gælder ’Inglourious 

Basterds’ - især åbningsscenen. Da vi optog 

denne scene, sagde min manuskriptkonsulent 

til mig, ”Quentin, dette er din første western”.

Hvorfor har du valgt at hylde Sergio 

Corbucci med denne film?

For mig er Sergio Corbucci en af de bedste 

actionfilm-instruktører, der har levet. Han er 

simpelthen en af de største westerninstruk-

tører - og ikke kun af spaghettiwesterns. Han 

og Sergio Leone blev i sin tid hevet ind for at 

give film slagkraft, fordi deres action var så 

god. Den måde han filmede action-sekvenser 

på, er så god, at han fik selv enestående in-

struktører som Robert Aldrich og Don Siegel 

til at ligne gamle mænd med bløde hatte. Det 

interessante ved Corbucci er de temaer og det 

landskab, han skabte. Der er ikke andre west-

ern-landskaber, der kan måle sig med Cor-

buccis, når det kommer til brutalitet, vold og 

karakterernes usympatiske og ubarmhjertige 

natur. Det er det, jeg elsker ved det ”vilde vest-

en”, han opbyggede. Jeg overvejede, hvordan 

man ville lave det samme brutale landskab, 

volden, surrealismen og den samme ubarmh-

jertighed i dag. En sort mand i sydstaterne, før 

borgerkrigen - dér har man omgivelserne, og 

de er ægte nok. 

Hvor stor er Franco Neros (titelkarakteren 

i Corbuccis ’Django’, red.) rolle i din film?

Det startede faktisk bare som en cameo, men 

det er gået hen og blevet en pæn, lille rolle. 

Han er til stede, første gang man møder Leos 

(Leonardo DiCaprio, red.) karakter. Han spiller 

en italiensk slaveejer ved navn Americo Versep-

pi, som er på besøg i USA, og han har også sine 

egne ”mandingo fighters” (mænd fra en afri-

kansk stamme, kendt for deres imponerende 

genitalier, red.). Det er hans fyr mod Leos fyr. 

Jeg ville virkelig gerne have Franco med i filmen, 

men jeg havde ikke noget, der var stort nok til 

ham. Jeg skrev en lille rolle, som jeg nærmest var 

helt flov over at bede ham om at spille, for den 

var ikke god nok til ham. Han var enig. Vi satte 

os ned og snakkede frem og tilbage om det, og 

jeg sagde til ham: ”Franco, du bliver nødt til at 

være med i denne film. Stol på mig. Du skal 

bare stole på, at når jeg rent faktisk får Fran-

co Nero til rådighed foran et kamera, så 

skal jeg nok gøre rollen meget bedre.” 

Heldigvis besluttede han sig for at 

stole på mig.

Quentin Tarantino er en af verdens mest 

kendte filminstruktører - ikke fordi han 

har vundet et hav af Oscars eller lavet 

ufattelig mange film, men fordi han har 

sin helt egen stil, som har ramt plet hos 

publikum, film efter film. Genre er et 

meget vidt begreb, når det kommer til 

Tarantinos film, og selv om instruktøren 

elsker genrefilm, ligner han nærmere en 

rebel end en rettroende discipel, når han 

arbejder i genreland. Nu er han klar med 

et forsøg i den ellers så firkantede We-

stern-genre. Vi mødte den hurtigsnakken-

de, overgearede filmnørd af en instruktør 

til en snak om spaghettiwesterns, blod og 

gammelmandsfilm.

-  vil  ikke lave gammelmandsfilm

SkARpLADTE
TARANTINO
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AF TORA EFF

Jeg vil ikke være en 
af de der gamle 
mænd, der ikke helt 
ved, hvornår man 
skal forlade festen.

QUENTIN TARANTINO

”
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Du rider på en bølge af succes, hvordan und-

går du, at det stiger dig til hovedet?

Det er faktisk ret nemt at forblive ydmyg. En af 

grundende til, at folk reagerer på mig, skyldes 

mit arbejde, og mit arbejde er det, der holder 

mig ydmyg. Det ville være nemt at få andre til 

at skrive og udvikle historien, men det gør jeg 

ikke. Jeg skriver selv det hele fra bunden. Det 

gør, at når jeg har haft en stor succes som med 

Bastard (Inglourious Basterds, red.), og det 

hele så er overstået, og jeg igen sidder foran 

en bunke blanke papirer, så er jeg tilbage på 

bar bund. Jeg kan selv mægtig godt lide, hvad 

jeg skriver, men det handler egentlig bare om 

at udføre et stykke arbejde - og arbejdet gør, 

at jeg bevarer min ydmyghed.

Var det svært at håndtere et følsomt emne 

som slaveriet?

Ja, det var det virkelig. Jeg har længe gerne 

villet tackle emnet, og jeg har længe håbet, at 

andre ville tage emnet op. I og med at ingen 

andre rigtig har gjort det, har jeg taget initi-

ativet. Det er et emne, der betyder meget for 

mig. Det ligger dybt i min DNA. Med ’Inglouri-

ous Basterds’ havde jeg en vis viden og inter-

esse for Anden Verdenskrig, ellers havde jeg 

jo nok ikke lavet en film om emnet. På samme 

måde har jeg det med slaveri. Jeg ved meget 

om den historie, fordi den fascinerer mig. Men 

da tiden kom til at skrive manuskriptet, holdt 

jeg mig langt fra historiebøgerne. Jeg ville ikke 

have det historiske så tæt på. Jeg stillede mig 

selv spørgsmål og kom selv med svarene.

Du sagde i sin tid, at ’Inglourious Basterds’ 

var filmen, der ville sætte en stopper for 

Holocaust-film. Er ’Django Unchained’ filmen, 

der vil sætte en stopper for film om slaveri?

Præcis det modsatte, håber jeg. Jeg håber, at 

andre vil se, at dette emne rummer et frugt-

bart grundlag for historiefortællinger. Emnet 

byder på meget mere end ulidelighed og uret-

færdighed. Det byder også på meget rige be-

retninger om heltemod, kujoneri, forræderi og 

kærlighed. Folk siger, at der ikke er nye histo-

rier derude. Her er der en hel bunke historier, 

der kan blive fortalt fra forskellige perspekti-

ver. USA har bare været bange for at håndtere 

det - sorte såvel som hvide.

Omskriver du historien i ’Django Unchained’, 

som du gjorde i ’Inglourious Basterds’?

Nej. Alt hvad der sker her, kunne rent faktisk 

have været sket. Sådan havde jeg det egentlig 

også med ’Inglourious Basterds’, lige på nær 

én gigantisk begivenhed. Der er ikke noget 

kæmpe omdrejningspunkt her. Django dræber 

ikke General Lee (kendt sydstatsgeneral, red.)

eller noget i den stil.

Du er jo godt oppe i 40erne. Er du blevet 

mildere med alderen?

Jeg tror ikke, jeg er blevet mildere. Men nu ved 

jeg fx, at hvis jeg giver nogen en knytnæve i 

ansigtet, koster det mig 30.000 dollars. Nu 

overvejer jeg lige en ekstra gang, præcis hvor 

sur jeg er, før jeg gør noget.

Du har din helt egen opskrift på kunstigt 

blod, kan du fortælle lidt om din fascination 

af splat?

Ah ja, min blodopskrift. Jeg har arbejdet med 

det samme makeup- og speciel effects-firma 

siden ’Resevoir Dogs’. På et tidspunkt omkring 

’Kill Bill’ fandt vi frem til den helt rette farve 

på blodet. Jeg kan godt lide blodet i en japansk 

stil, hvor den er meget rød og har konsistens 

som maling, så man kan smøre det på metal. 

Normalt er det blod, de bruger i Hollywood, 

noget der ligner jordbær-sirup. Det ser ok ud 

på tøj, eller hvis man putter det i munden og 

spytter det ud. Men når man putter det på 

metal eller på et andet objekt, ligner det bare 

jordbær-sirup.

Hævn er mildest talt et gennemgående tema 

i dine seneste film. Hvad er det ved hævn, der 

fascinerer dig så meget?

Hævn er helt sikkert en både stor og meget 

tilfredsstillende del af filmen. Hvem vil ikke 

gerne se en slave få hævn over sine onde 

ejere? Det er da helt sikkert meget tilfredss-

tillende. Jeg ville købe en billet til sådan en 

film. Den behøver ikke engang at være særlig 

god, jeg ville stadig få et kick ud af det. Sådan 

en film kunne jeg nemt have lavet, og hvis jeg 

tænker mig om, var det nok også, hvad jeg 

ville have gjort for ti år siden. Men denne film 

er mere end det. Det er historien om at red-

de prinsessen fra tårnet. Django skal ud for 

at redde sin kone. Hun befinder sig det værst 

tænkelige sted - hos Leos karakter Calvin Can-

die, som ejer den værste plantage, en slave 

kan blive sendt til. Det er nærmest Auschwitz, 

hun er havnet i. Django går igennem helvede 

for at få hende væk derfra. Kerry (Kerry Wash-

ington, red.) er som en prinsesse i eksil.  

Hele hævn-aspektet er bare hæfteklammer 

om genre-historiefortællingen. Shakespeares 

teaterstykker, græske tragedier, romaner... 

Hævn er limen, der binder alle sådanne gen-

re-fortællinger sammen. At opleve en kar-

akter rejse sig mod sin undertrykker er en af 

de stærkeste følelser, man kan få i en biograf. 

Når jeg ser det, og det er gjort godt, er det 

befriende. Når det er vel udført, er der nærm-

est ikke noget andet, der er lige så sjovt at se. 

Hævn og den grådige jagt på guld er jo sjælen i 

en spaghettiwestern. Vi har dog ikke guld med 

i den her.

Du lader til at have et meget stramt fokus 

på dine film, som du brænder for. Kunne du 

nogensinde forestille dig at få børn, der ville 

kræve en stor del af din opmærksomhed?

Jeg er helt enig med dig i, at børn ville stjæle 

meget fokus. Det er også derfor, jeg ikke har 

tænkt mig at lave film for evigt. Planen er at 

stoppe omkring de 60. Jeg vil ikke være en af de 

der gamle mænd, der ikke helt ved, hvornår man 

skal forlade festen. Jeg har ikke lyst til at f*** op 

i min filmografi ved at lave en masse gammel-

mandsfilm. Hvis jeg skifter mening, når jeg er 

62, så laver jeg bare en film mere. Jeg vil gerne 

forlade ringen i triumf. Den fyr, du ser foran dig 

nu, vil jeg stadig gerne være, når jeg er færdig 

med at lave film, og ikke ”ham den gamle”. Til 

den tid vil jeg måske hellere bare skrive.

Mere om ’Django
Unchanged’
på side 22

Hvis jeg giver nogen en knyt-

næve i ansigtet,  ved jeg nu, at 

det koster mig 30.000 dollars. 

Nu overvejer jeg lige en ekstra 

gang, præcis hvor sur jeg er, 

før jeg gør noget.

QUENTIN TARANTINO

”



TARANTINOS cOWbOyS

TARANTINO OM WALTz
Den dag, jeg mødte Christoph Waltz, var en meget heldig dag i mit liv. Hans præstation er 

altid helt eksklusiv. Han nærmest synger den dialog, jeg skriver til ham. Der er ikke andre 

med samme toneleje som ham. Jeg skrev rollen til ham, før jeg kendte til nogle af de andre 

karakterer. Jeg kendte ikke Django eller Calvin Candie endnu - men jeg kendte dr. Schultz.

DjANGO UNchAINED 
Har premiere den 24. januar
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10 LækRE
SpAGhETTI-
WESTERNS

jAMIE FOXX
- om at lave film med Tarantino

Jeg så Tarantino til fester og opsøgte ham, for-

di han er sådan en ”cool dude”. De fleste in-

struktører er meget kliniske. Tarantino er bare 

en ”dude”. Hver gang vi er færdige med en op-

tagelse, siger han: ”Det var skide godt, men vi 

tager den lige igen. Hvorfor gør vi det? Because 

we love making movies!” En dag fik jeg en lyd-

mand til at optage ham råbe ”Because we love 

making movies!” Jeg samplede lydfilen i mit 

hjemmestudie og har nu lavet en sang med et 

rigtig godt beat og Tarantinos signaturreplik. 

Han har jo også sin egen opskrift på blod. Jeg 

overhørte en dag over walkie-talkierne: ”Ind 

med QT-blodet”.

-om Tarantinos følsomhed under optagelserne

Filmen åbner med en meget emotionel scene. 

Jeg husker, at Quentin begyndte af få tårer i 

øjnene under optagelserne, som han sad der 

bag kameraet. Dette øjeblik var så oprigtigt, og 

måden, han håndterede det på, var ikke som 

en instruktør. Han håndterede det nærmest 

som en far, der vil høre, om vi andre også var 

ok, efter hver eneste optagelse.

chRISTOph WALTz 
- om sit sene gennembrud

Da jeg startede som 19-årig, havde jeg naturlig-

vis de højeste ambitioner. Jeg tænkte ikke på 

en Oscar, men jeg håbede på, at der ville ske 

store ting for mig. Men så indtraf de første 

skuffelser, efterfulgt at en hård periode, og 

jeg endte med ikke at arbejde særligt meget. 

Derefter spillede jeg teater i mange år. Alt 

begyndte ligesom at flade ud. Da det så ende-

lig skete, havde de ting, som jeg knap turde 

drømme om, da jeg var 19 år, en helt anden be-

tydning. Min taknemlighed har en anden kval-

itet, og den er ikke brusende, men derimod 

lidt underspillet, fordi jeg kender bagsiden af 

medaljen så godt.

- om at Tarantino skrev rollen specielt til ham

Det føles helt uvirkeligt. Især fordi han bogstav-

ligt talt gav mig sider af manuskriptet og bad om 

min vurdering midt i processen. Men jeg gav ikke 

nogen feedback - det ville være fjollet og som 

at skyde mig selv i foden. Hvis jeg havde gode

ideer, burde jeg bare selv skrive et manuskript. 

Jeg har ikke lyst til at lave noget, som jeg har fun-

det på. Jeg vil lave det, Quentin har fundet på.

Tarantinos værker udfolder sig i processen. 

Vi skulle engang mødes til middag, hvor han 

ringede kort forinden og aflyste. I telefonen 

sagde han ”Undskyld, jeg kan ikke forlade 

manuskriptet. Jeg sidder og skriver på det nu og 

er simpelthen for spændt på, hvordan historien 

udvikler sig.” Sådan er hans historier - de folder 

sig ud i processen, og det vil jeg ikke ændre på 

ved at komme med mine input.

A FISTFUL OF 
DOLLARS
Sergio Leone (1964) 

THE RETURN OF 
RINGO
Sergio Leone (1964) 

NAVAJO JOE
Sergio Corbucci (1966)

DAY OF ANGER
Tonino Valerii (1967) 

THE MERCENARY, 
Sergio Corbucci (1968) 

FOR A FEW 
DOLLARS MORE 

Sergio Leone (1965) 

DJANGO
Sergio Corbucci (1966)

THE GOOD, THE BAD 
ND THE UGLY 

Sergio Leone (1966)

DEATH RIDES A 
HORSE 

Giulio Petroni (1967) 

ONCE UPON A TIME
IN THE WEST

Sergio Leone (1968) 



07/02
WARM bODIES
Kærlighed gør levende

zERO DARk ThIRTy
Jagten på Osama bin Laden

WITch hUNTERS
Hans og Grete på heksejagt i 3D

OTTO ER ET NæSEhORN
Ole Lund Kirkegaards historie som 
animation og i 3D

VILDE ROLF
Disney-animation i videospillets verden 

14/02
hyDE pARk ON hUDSON
Præsident Roosevelts affære

A GOOD DAy TO DIE hARD
McClane & Søn - punchlines, øretæver og action 

21/02
bEAUTIFUL cREATURES
Magisk teenageromance i mørkets provins 

pITch pERFEcT
Skønsang for skolepiger

hITchcOck
Mesterinstruktøren og hans hustru 

28/02
pARkER
Samvittighedsfuld tyveknægt

FLIGhT
Pilot, alkoholiker, helt

kVARTETTEN
Diva på plejehjem

SkyTTEN
Dansk, skarpladt alliance

MONSTERS, INc 3D
Gensyn med Mike og Sully i 3D

FLIGHT

KVARTETTEN BEAUTIFUL CREATURESWARM BODIES

SKYTTEN

WITCH HUNTERS

NæSTE MÅNEDS FILM
FEbRUAR 2013 

PITCH PERFECT

VILDE ROLF

KINO.DK // JANUAR 201338



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

elendig dårlig okay god fremragende mesterværk

DIN MENING TæLLER!



IRON MAN 3

THE FAST AND THE FURIOUS 6 LES MISÉRABLES

THE HOST DEN STORE GATSBY

Se traileren og 
bestil billetter. 
Se mere side 10.

91,29% 
778 

stemmer

84,19% 
80

stemmer

84,44% 
199 
stemmer

MEST VENTEDE FILM 
FORÅR 2013

1

2

4

3

5

86,17% 
113 

stemmer

90,64% 
445 
stemmer
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TAkEN 2

RUNDT OM FILM

GAMING, BØGER 
OG GADGETS

FEATURE

RESIDENT EVIL

ANbEFALINGER

GENUDGIVELSER, 
TV-SERIER OG 

BOKSSæT

LIAM NEESON, HæVN & ISTANBUL

ON DEMAND / GAMING / DVD / bLU-RAy / GADGETS / bøGER / kRyDSORD



’Taken’ (2008) blev et overrasken-

de comeback for selvtægts-

filmen, og med ’Taken 2’ gentog 

Liam Neeson sin rolle som den 

hårdtslående Bryan Mills i en film, 

der har indspillet godt 140 mio. 

dollars i USA alene. 

’Taken 2’ vender hævnmotivet om, efter den 

første films brutale selvtægt. Da den tidligere 

CIA-agent Bryan Mills reddede sin datter fra en 

menneskehandlende mafia, gik der flere liv tabt. 

Nu vil faderen til en af Mills’ ofre have hævn. 

Derfor kidnapper han Mills og ekskonen (Famke 

Janssen), og så er det pludselig datteren (Maggie 

Grace), der - med fars gode råd - skal redde sine 

forældre.

I oktober mødte vi den 60-årige nord-irer på 

et hotel i København - samt filmens instruktør 

med det knap så beskedne navn, Olivier Mega-

ton (Transporter 3, Colombiana) - til en snak om 

hævn, danske instruktører og komiske roller.

Hævn er et meget populært emne og har været 

det længe i bl.a. teater og film. Hvorfor tror du, at 

det er et så populært, mørkt emne?

”Det opfylder et behov hos os. Loven fortæller 

os, at vi ikke må begå selvtægt. De fleste af os er 

lovlydige borgere, der ikke hævner os. Og dog har 

vi en trang til og et behov for at søge hævn. Som 

skuespiller giver det os en ægte guilty pleasure at 

spille hævngerrig.”

Du har spillet med i ’Les Misérables’ af Bille 

August. Er der andre danske instruktører, du 

kunne tænke dig vil arbejde sammen med?

”Jeg ville elske at arbejde sammen med Bille igen. 

Han var fantastisk. Vi havde en forrygende tid 

sammen. Gud, hvor er det lang tid siden… hele 15 

år siden vi lavede ’Les Misérables’. Jeg ved ikke, 

hvor tiden bliver af. Jeg følger ikke med i, hvem 

de unge, hotte instruktører er. Jeg har svært ved 

at få tid til at se nok europæiske film. De kommer 

sjældent til USA, og når de gør, er det i en alt for 

kort periode. Jeg er slet ikke med på, hvem der er 

hotte nu om dage.”

kINO TV MøDTE NORD-IREREN

SE RESTEN AF KINO TV-INTERVIEWET 
MED LIAM NEESON OG OLIVIER MEGATON 
VED AT SCANNE QR-KODEN. 

SE INTERVIEW

måneDens
uDgivelse:

tAken 2

LIAM NEESON
I købENhAVN

PREMIERE: 
DVD/BLU-R AY: 
22/01

KINO.DK // JANUAR 201342



STOLEN

I actionfilmen ’Stolen’ spil-

ler Nicolas Cage en tidlige-

re tyv, hvis datter er blevet 

kidnappet og holdes fan-

get i en taxas bagagerum. 

Filmen er instrueret af 

Simon West, der tilbage i 

1997 ligeledes råbte ”acti-

on!” til Cage under opta-

gelserne af flykaprings-fil-

men ’Con Air’.

PREMIERE:

 BLU-R AY/DVD: 02/01

MAGIc MIkE

Instruktør Steven Soder-

bergh står bag filmen 

’Magic Mike’, der er løst 

baseret på skuespilleren 

Channing Tatums fortid 

som mandlig stripper. 

Tatum spiller superstjer-

ne-stripperen Mike, der 

oplærer den unge Adam 

i faget, med alt hvad det 

indebærer af sex, stoffer, 

alkohol og G-strenge.

PREMIERE: 

BLU-R AY/DVD: 08/01

TED

Seth McFarlane, manden 

bag TV-serierne ’Family 

Guy’ og ’American Dad’, 

instruerer og lægger selv 

stemme til titelkarakteren 

i komedien ’Ted’. Mark 

Wahlberg spiller John, hvis 

bedste ven er en levende - 

og temmelig sjofel - bam-

se. Men Johns kæreste får 

nok, og han tvinges til at 

vælge mellem kvinden og 

bamsen i sit liv.

PREMIERE: 

BLU-R AY/DVD 08/01

ThE WATch

Ben Stiller, Vince Vaughn, 

Jonah Hill og Richard 

Ayoade udgør det komi-

ske stjernecast i Shawn 

Levys film om fire helt 

almindelige, forvoksede 

drengerøve, som starter 

et naboværn - mest for at 

slippe for villakvarterets 

hverdagsagtige, kedelige 

trummerum. De havde dog 

ikke lige regnet med en in-

vasion fra rummet.  

PREMIERE: 

BLU-R AY/DVD 08/01

ThE cAMpAIGN

To direktører vil være duk-

kefører for magten i deres 

del af North Carolina, så 

kongresmedlemmet Cam 

Brady skal væltes. De op-

stiller derfor deres egen 

kandidat, og ham finder 

de i den lokale turistinfor-

mation. Absurd, politisk 

komedie med Will Ferrell, 

Zach Galifianakis og Jason 

Sudeikis. 

PREMIERE: 

BLU-R AY/DVD 15/01
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jURASSIc pARk TRILOGy

Dinosaurerne blev for første gang vakt til live på lærredet i 1993, hvor Dr. Alan Grant (Sam 

Neill) med nød og næppe formår at redde børnebørnene til den kærlige, men excentriske 

rigmand fra at blive dino-foder. To grupper mennesker med forskellige agendaer tager 

tilbage til den nu øde Jurassic Park i den King Kong-lignende ’The Lost World’, der også er 

instrueret af Steven Spielberg. I treeren har Joe Johnston overtaget instruktørstolen, men 

Sam Neill lod sig endnu engang overtale til at vende tilbage til øen ligesom hans arkæolog, 

som ellers havde svoret anderledes. Næste år har Jurassic Park IV efter planen premiere, 

og så kan vi jo passende bruge 2013 på at gense de tre første film.

MÅNEDENS
bOkS



RED LIGhTS

I thrilleren ’Red Lights’ afslører Marge-

ret Matheson (Sigourney Weaver) og 

hendes assistent Tom Buckley (Cillian 

Murphy) suspekte svindlere og spege-

de spåkoner. Det legendariske medie 

Simon Silvers (Robert De Niro) gør come-

back, og han skal afsløres - lettere og 

mindre livtruende sagt end gjort. Rodrigo 

Cortés, der begravede Ryan Reynolds i 

’Buried’ (2010), har instrueret filmen.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 15/01

yOU AND ME FOREVER

Sex, drama, jalousi og kærlighed. ’You 

and Me Forever’ tackler teenagelivets 

udfordringer, da en tredje pige skaber 

splid mellem de ellers så sammen-

tømrede barndomsveninder Laura og 

Christine. Instruktør Kaspar Munk har 

tidligere beskæftiget sig med unge i sin 

spillefilmsdebut ’Hold om mig’ fra 2010.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 15/01

cOSMOpOLIS

David Cronenbergs filmatisering af Don 

Delillos roman fra 2003 konkurrerede 

sidste år om Guldpalmen på Cannes-fe-

stivalen. Robert Pattinson (Twilight) 

spiller børsspekulanten og milliardæ-

ren, der i sin limousine skal hele vejen 

gennem Manhattans myldretidstrafik 

for at blive klippet - alt imens verden 

synes at styrte sammen omkring ham.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 22/01

DREDD

Kulttegneserien ’Judge Dredd’ blev filma-

tiseret i 1995 med Sylvester Stallone i ti-

telrollen. I ’Dredd’ har fotograf Anthony 

Dodd Mantle givet tegneserieforlægget 

en banebrydende 3D-overhaling, og Karl 

Urban spiller dommeren, juryen og bød-

len, der - altid iført hjelm - holder blodigt 

styr på Mega City One.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD/3D 29/01

pARANORMAN

Adventure, uhygge og komedie blandes 

sammen i animationsfilmen ’ParaNor-

man’. Norman er en ikke helt alminde-

lig dreng - han kan nemlig tale med de 

døde. Men når han fortæller andre om 

sine mærkværdige evner, bliver han 

skældt ud og anset for en særling. Lige 

indtil byen rammes af en invasion af 

grimme gespenster, og så er det pludse-

lig op til Norman at redde sine skeptiske 

kammerater.

PREMIERE:BLU-R AY/DVD/3D 29/01
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MÅNEDENS 
GENUDGIVELSER
bOyz N ThE hOOD

Før han råbte ”show me the money” og vandt en Oscar for ’Jerry Maguire’ 

(1996), brød Cuba Gooding Jr. igennem som knægten Tre, der gerne vil væk 

fra Los Angeles-bydelen South Centrals sorte ghetto og starte på college. Men 

han kommer i uføre, og hans mor (Angela Bassett) sender ham ud for at bo hos 

hans far (Laurence Fishburn). Her løber Tre bl.a. ind i gangsteren Doughboy 

(Ice Cube) og vikles ind i en bandekrig med tragisk udgang. John Singleton blev 

som den første sorte nogensinde nomineret til en Oscar for sin instruktion.  

GLORy

Apropos Steven Spielbergs premiereaktuelle ’Lincoln’ om præsidentens 

kamp for at afskaffe slaveriet, så lavede Edward Zwick denne film om det 

første sorte regiment i den amerikanske borgerkrig. Historien om de stand-

haftige sorte og modstanden mod dem - fra deres hvide soldaterkammera-

ter vel at mærke - fortælles fra den hvide officer Robert Gould Shaws per-

spektiv. Han spilles af Matthew Broderick, og blandt soldaterne ses Morgan 

Freeman og Denzel Washington, som i øvrigt vandt den mandlige birol-

le-Oscar for præstationen i filmen, der på dansk har titlen ’Ærens mark’.



DEN SkALDEDE FRISøR

Susanne Bier er for første gang siden 

’Den eneste ene’ (1999) tilbage med en 

romantisk komedie. Filmen handler om 

frisøren Ida, der oven på et succesfuldt 

kemoforløb opdager sin mands utroskab 

lige inden deres datter skal giftes i Itali-

en. Til at spille over for Trine Dyrholm har 

Susanne Bier scoret den tidligere James 

Bond-stjerne Pierce Brosnan, hvilket lok-

kede over 645.000 danskere i biografen.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 29/01

bAchELORETTE

Bryllupskomedie med Kirsten Dunst, Lizzy 

Caplan og Isla Fisher som brudepiger, der 

har svært ved at acceptere, at deres halv-

kiksede veninde skal giftes før dem. Ko-

medien hører til blandt de grovkornede af 

slagsen ligesom ’Brudepiger’, og er man 

fan af Hangover-filmene, er ’Bachelorette’ 

en pendant med kvindeligt fortegn.

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 29/01

LøGNEN

I thrilleren ’Løgnen’, der på engelsk har 

titlen ’Arbitrage’, spiller Richard Gere den 

60-årige mangemillionær, Robert Miller, 

med succes både privat og professionelt. 

Men han stresser - over sin kone (Susan 

Sarandon) og sin elskerinde og med at få 

solgt sit forretningsimperium, inden hans 

omfattende bedrageri bliver afsløret! 

PREMIERE: BLU-R AY/DVD 29/01 

VARM Op TIL bIOGRAFTUREN

ALLE pRæSIDENTENS 

MæND (1976)

Nixon er faktisk kun med på vir-

kelige tv-billeder i Alan J. Paku-

las thriller, men det hele handler 

ikke desto mindre om ham. 

Hoffman og Redford spiller de 

to journalister, der opdager og 

optrevler Watergate-skandalen, 

som førte til Nixons fald. 

jFk (1991)

Det ikoniske mord på John F. 

Kennedy er et skarpt hjørne i 

1900-tallets amerikanske histo-

rie. Med udgangspunkt i den ef-

terfølgende undersøgelse stiller 

Oliver Stones film spørgsmålet, 

om det var Lee Harvey Oswald, 

der gjorde det alene, eller om 

JFK var offer for en konspiration.  

AMISTAD (1997)

Før Lincoln var det John Quincy 

Adams, der kæmpede for at af-

skaffe slaveriet, og Spielbergs 

’Amistad’ kunne nærmest have 

været en forløber til ’Lincoln’. 

Anthony Hopkins spiller eks-

præsidenten, som i 1839 plæde-

rer for, at en gruppe oprørske 

slaver skal sættes fri.

AbRAhAM LINcOLN: 

VAMpIRE hUNTER (2012)

Som om Lincoln ikke havde 

nok at se til med at få slaveriet 

ophævet, så havde han altså 

også en natlig sidegesjæft som 

vampyrjæger. Historieforfalsk-

ning fra den allermest kulørte 

skuffe.

i januar får Steven Spielbergs 

’lincoln’ premiere i biografen. 

Som optakt til portrættet af 

uSa’s 16. præsident kan man

varme op med fire film om 

præsidenter og de signifikante 

begivenheder, der omgiver dem.
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FEATURE

ALIcE I
zOMbIE-
LAND

RESIDENT EVIL pÅ 
DVD OG bLU-RAy

Det femte kapitel i Resident Evil-serien blev i efteråret aflyst i 

de danske biografer, men nu er der godt nyt til fans af sci-fi/

gyserfilmene. I januar udkommer ’Resident Evil: Retribution’ på 

Blu-Ray og DVD og den samlede filmserie som bokssæt. Filmene 

er alle løst baseret på Capcoms spilserie af samme navn og føl-

ger den zombie-dræbende i skikkelse af smækre Milla Jovovich.

RESIDENT EVIL 

Dybt under Raccoon City 

bryder en virus ud i The 

Umbrella Corporations 

tophemmelige, geneti-

ske forskningscenter og 

forvandler menneskene 

til kødædende zombier. 

Her møder en militær 

eliteenhed Alice, der lider af 

hukommelsestab, men som 

viser sig ganske ferm til at 

dræbe zombier. 

bonuS: Den første film skul-

le oprindeligt have heddet 

’Resident Evil: Ground Zero’, 

men undertitlen blev drop-

pet efter terrorangrebet den 

11. september 2001 i USA.

RESIDENT EVIL: 

ApOcALypSE

Virusudbruddet er nu nået 

op til jordens overflade, 

og Raccoon City hærges af 

horder af zombier. For at 

begrænse infektionen bliver 

alle udgange fra Raccoon 

City lukket, og Alice må 

nu finde en vej ud, inden 

byen bliver destrueret af et 

atommissil.

bonuS: Som i den første 

film bliver zombierne 

hovedsageligt spillet af 

professionelle dansere.

RESIDENT EVIL: 

EXTINcTION

Overlevende efter atom-

katastrofen rejser igennem 

Nevadas ørken i håbet om 

at komme hele vejen til 

Alaska. Alice slutter sig til 

karavanen og deres kamp 

imod den onde Umbrella 

Corporation.

bonuS: Alices nye kostume 

til filmen blev konstrueret 

af designerne bag Milla Jov-

ovichs egen tøjkollektion. 

RESIDENT EVIL: 

AFTERLIFE

Virussen har bragt civili-

sationen i knæ, og Alice 

fortsætter sin utrættelige 

søgen efter ligesindede 

overlevende. Sammen med 

sine medhjælpere sætter de 

kursen mod det formodede 

sikre tankskib Arcadia, 

der er kendt for at samle 

overlevende op.

bonuS: Efter at have ind-

spillet 296,2 mio. dollars er 

’Afterlife’ indtil videre den 

film i serien, der har solgt 

flest biografbilletter.

RESIDENT EVIL: 

RETRIbUTION

Alice vågner på Umbrellas 

base efter at været blevet 

taget til fange. Herefter 

afsløres mere af Alices 

mystiske fortid, mens hun 

fortsætter sin jagt på de 

personer, der er ansvarlige 

for virusudbruddet.

bonuS: Milla Jovovich er den 

eneste skuespiller, der har 

optrådt i samtlige fem film.

(2002) (2004) (2007) (2010) (2012)

RESIDENT EVIL: RETRIBUTION 
+ RESIDENT EVIL 1-5 BOKSSæT 
ER UDE På DVD OG BLU-R AY DEN 15/01





MÅNEDENS TV-SERIER

Top 10

Blu-ray salg
uge 50, 2012:

 1. The expendaBles 2
 2. ToTal recall
 3. The dark knighT rises
 4. Modig
 5. Modig 3d
 6. ice age 4: på gyngende grund
 7. The dark knighT Trilogy
 8. The dark knighT rises sTeelBook
 9. haMilTon 2: Men ikke hvis 
  deT gælder din daTTer
 10. ice age 4: på gyngende 
  grund coMBo 

se Mere på BlockBusTer.dk

cALIFORNIcATION - SæSON 5

Den godhjertede forfattersjuft Hank (David Duchovny) sluttede 
’Californication’s fjerde sæson af med en betinget dom for første 
sæsons seksuelle eskapader med ekskonens 16-årige papdatter. 
Sæson 5 starter næsten tre år efter. Hank bor i New York, han er 
ved at have udstået sin straf og vender tilbage til L.A. pga. fami-
liesager. Alt er dog helt anderledes, end han forlod det. ’Californi-
cation’ kører i USA på sjette sæson og er serien, der har genfødt 
Duchovny i primetime, efter ’The X-Files’ stoppede i 2002.
PREMIERE: DVD: 08/01 

FUNNy OR DIE pRESENTS - SæSON 1

“Det er ikke en overdrivelse at sige, at dette er the missing link-
øjeblikket, hvor tv og internet fusionerer. Det vil ændre måden, vi 
som mennesker oplever og interagerer med virkeligheden! Okay, jeg 
overdriver,” sagde Will Ferrell, da han lancerede sin comedy-hjem-
meside ’Funny or Die’ som et halvtimes sketchshow på HBO. Kendte 
komikere laver gakkede videoer på hjemmesiden, og i serien er 
Steve Tom nyhedsoplæser på The Funny or Die Network. Her ser 
man skuespillere som Ed Helms, Bob Balaban og Don Cheadle folde 
sig komisk ud i de korte sketch-videoer.
PREMIERE: DVD: 08/01

2 bROkE GIRLS - SæSON 1

Som titlen antyder, handler ’2 Broke Girls’ om, ja, to piger, der ikke 
har en klejne. Max og Caroline er i midten af 20erne, de bor sam-
men i Brooklyn i New York og arbejder som tjenere på en restaurant 
- for småpenge. De drømmer om at starte deres egen cupcake-café, 
men Beths rige forældre har mistet alle pengene på et pyramidespil, 
så de må arbejde hårdt for at få råd til det. CBS-seriens hoved-
forfattere er Whitney Cummings og Michael Patrick King, der både 
har skrevet ’Will & Grace’ og ’Sex & the City’. 
PREMIERE: DVD: 22/0
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GADGETS / GAMING / bøGER

hARRy pOTTER: pAGE TO ScREEN 

- ThE cOMpLETE FILMMAkING jOURNEy

Her er noget, som kan få tænderne til at løbe i vand hos enhver Harry 

Potter-fan. ’Harry Potter: Page to Screen - The Complete Filmmaking Jour-

ney’ indeholder otte bøger om alt muligt Hogwarts-relateret: rekvisitter, 

kulisser, monstre, malerier fra skolen, kostumer og meget mere. Desuden 

indeholder samlingen en tro kopi af ’The Monster Book of Monsters’ fra 

filmene samt en stofindbunden version af bogen ’Harry Potter: Page to 

Screen’, der også kan købes separat. Oplaget på ’The Complete Filmma-

king Journey’ begrænser sig til 3.000 eksemplarer på verdensplan, og 

skattekisten kan bestilles på nettet.

BOG-SAMLING. FORFATTER: BOB MCCABE, JODY REVENSON,  

MOIR A SQUIER. UDGIVELSE: ER UDKOMMET

GUARDIANS OF MIDDLE-EARTh

Middle-earth har fået et comeback i form af Peter Jacksons ’Hobbitten: 

En uventet rejse’, der havde premiere i biografen i sidste måned. Kon-

solspillet ’Guardians of Middle-earth’ bygger videre på Tolkiens univers 

i et online strategispil, hvor spillerne, som nogle af de mægtigste helte 

fra ’Ringenes Herre’, kan slå sig sammen. Op til ti spillere kan dyste mod 

hinanden i hold af fem, og hver spiller har mulighed for at udvikle og 

spille med op til 20 af de ikoniske karakterer, inklusiv Gandalf, Sauron 

og Gollum.

STR ATEGISPIL. PLATFORM: XBOX LIVE ARCADE, PLAYSTATION 

NETWORK. UDGIVELSE: ER UDKOMMET

3D-pLAkAT TIL 'STAR WARS: A NEW hOpE'

Det virker egentlig ganske logisk at lave en plakat fra ’Star Wars’ i 3D. I 

disse år konverteres Georges Lucas’ seks film i serien nemlig til formatet 

og genudsendes i biografen. Den første film har allerede haft repremiere 

i 3D, og til efteråret kommer nr. 2 og 3. Denne lentikulære 3D-version af 

plakaten til den allerførste film fra 1977, ’A New Hope’, kræver hverken 

briller eller noget. Plakaten, der måler 47 gange 67 cm, er nemlig lavet 

med en teknik, som giver dybde til den todimensionelle flade. Og alt efter 

fra hvilken vinkel man ser billedet, ændrer motivet sig. May the Force be 

with you - in 3D.

PLAK AT. UDGIVELSE: ER UDKOMMET

Top 3

gaMing salg
uge 49, 2012:

 playsTaTion 3
 1. skylanders gianTs 
  sTarTer pack
 2. Far cry 3
3.  skylanders gianTs 
  BoosTer pack

xBox 360
 1. Far cry 3
 2. hiTMan: aBsoluTion
 3. call oF duTy: 
  Black ops 2

pc 
 1. Far cry 3
2.  hiTMan: aBsoluTion
3.  The siMs 3: årsTider

se Mere på BlockBusTer.dk
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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 2 biograffribilletter. Vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 31. januar 2013. 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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FILMkRyDS
OG TVæRS

Find oplevelser og restauranter på spotdeal.dk

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

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

60% rabato
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Benyt rabatkoden 
kino01

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. januar 2013

10% rabat

www.spotdeal.dk
Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 10% 
fratrækkes dit køb. Rabatkoden kan benyttes til og med 31. januar 2013 
og gælder både nye og nuværende medlemmer.
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