
GRATIS DIT FILMUNIVERS //  FEBRUAR 2013 

43

 A GOOD DAY TO 
DIE HARD

filmBuZZ //    aktuelle film //   kommende film //   kino.dk+  Vod · dVd · Blu-RaY · GaminG   

Yippee-ki-YaY!

FEBRUAR

månedens 
pRemieRefilm

TOP 10

 BRuce Willis -
 film

FEATURE

VinteRfeRiens 
familiefilm



Den Digitale

Den livlige

Den fabelatige

pRÆSenteReR

Den atletiSKe

Den eventYRlige

“Sød fornyelse” HYGGENS RÅD giver“Årets familiehit”familiEblaDEt giver

HARIBO   PIRATOS   DUKATOS   ELDORADO   LABRE LARVER   PALETOS   DOMINO   ROTELLA   SKIPPER MIX   DUET   cLIcK MIX   
SPEJLÆG   TURTLES   TOP STAR MIX   ZULU   SYRLINGER   SKIPPER SKRÅ   SALMIAK BOMBS   WINEGUMS

PEPITO   STJERNE MIX   PESETOS   BLAcK & WHITE   SALT KRINGLER   MATADOR MIX   LAKRIDSÆG   BLAcK BLOcKS

R i G H t  N o w  i N  a  S t o R E  N E a R  Y o u

nYheD
nYheD

nYheD
nYheD

nYheD

Slik DER HYGGER i møRkEt

1301_Kino Bio - Nyheder2013_198x297mm_a.indd   1 15-01-2013   15:36:01



Den Digitale

Den livlige

Den fabelatige

pRÆSenteReR

Den atletiSKe

Den eventYRlige

“Sød fornyelse” HYGGENS RÅD giver“Årets familiehit”familiEblaDEt giver

HARIBO   PIRATOS   DUKATOS   ELDORADO   LABRE LARVER   PALETOS   DOMINO   ROTELLA   SKIPPER MIX   DUET   cLIcK MIX   
SPEJLÆG   TURTLES   TOP STAR MIX   ZULU   SYRLINGER   SKIPPER SKRÅ   SALMIAK BOMBS   WINEGUMS

PEPITO   STJERNE MIX   PESETOS   BLAcK & WHITE   SALT KRINGLER   MATADOR MIX   LAKRIDSÆG   BLAcK BLOcKS

R i G H t  N o w  i N  a  S t o R E  N E a R  Y o u

nYheD
nYheD

nYheD
nYheD

nYheD

Slik DER HYGGER i møRkEt

1301_Kino Bio - Nyheder2013_198x297mm_a.indd   1 15-01-2013   15:36:01

3kiNO.Dk // FeBRUaR 2013

cHEFREDAkTøR 
Søren Søndergaard / soren@kino.dk 

MEDREDAkTøRER  
Daniel Bentien / daniel@kino.dk
Stine Teglgaard / stine@kino.dk

ORD 
Daniel Bentien / Rikke ebsen / Tora eff / 
kasper Løvborg / Søren Søndergaard /
Stine Teglgaard

 

ADM. DIR. (ANSV. UDGIVER) 
Lars Bernt / lars@kino.dk 

kOMMERcIEL cHEF 
Jonas Linke / jonas@kino.dk 

 

SALG 
Martin Naumann / martin.naumann@kino.dk
Daniel Nazem / daniel.nazem@kino.dk 

DISTRIBUTION 
Loa Larsen / loa@kino.dk 

 

ART DIREcTOR 
Jakob Boni / subo.dk

 
kONTROLLERET OPLAG 
60.000 magasiner / md. i 1. halvår 2012.
kino.dk er kontrolleret af Dansk Oplagskontrol.

LæSERTAL
258.000 , 1. halvår 2012. 
index Danmark / Gallup.

eftertryk er kun tilladt med  redaktionens sam-
tykke og med tydelig kildeangivelse. 
Der  tages forbehold for trykfejl, mangler samt 
pris- og datoændringer i omtaler og artikler. 
kino.dk kan ikke holdes ansvarlig for fejl 
og mangler i annoncemateriale leveret klar 
til tryk fra annoncører.

TRYk 
kroonpress Ltd.

 

cOPYRIGHTS I DETTE MAGASIN
a.M.p.a.S., Camera Film, Disney, DOXBiO, 
Final Cut for Real, Mike kollöffel, MGM, 
Miracle Film, paramount pictures, Scanbox, 
SF Film, Sony pictures, 20th Century Fox, 
Uip, Universal pictures, Warner Bros.

Sankt peders Stræde 30c, st. 
1453 københavn k
Tlf. 32 14 65 85 / www.kino.dk

kASPER 
LøVBORG 
ANDERSEN

Redaktionel 

medarbejder

kasper@kino.dk

DANIEL 
BENTIEN   

Medredaktør

daniel@kino.dk 

LARS 
BERNT 

adm. direktør

(ansv. udgiver)

lars@kino.dk

THOMAS
BERTRAM  

Teknisk chef

thomas@kino.dk 

RIkkE 
EBSEN

Redaktionel 

praktikant

rikke@kino.dk

kATHRINE 
kOFOED

Økonomaiansvarlig

kathrine@kino.dk

LOA 
LARSEN 

koordinator

loa@kino.dk

JONAS 
LINkE 

kommerciel chef

jonas@kino.dk

MARTIN
NAUMANN

key account 

Manager

martin.naumann

@kino.dk

DANIEL
NAzEM

key account 

Manager

daniel.nazem

@kino.dk

LINE 
HEDEMAN 
NIELSEN

Community 

Manager

line@kino.dk

STINE 
TEGLGAARD

Medredaktør 

stine@kino.dk

kINO.Dk ER:

©20Th CeNTURY FOX

F ørste gang

jeg stiftede be-

kendtskab med ’Die Hard’, 

troede jeg, at filmen var tysk, og 

at titlen betød ”Hjertet” på selvsamme 

sprog. Årsagen var en blanding af almindelig 

uvidenhed, en plakat med en ukendt skuespil-

ler og måske en overdosis af tyskversionerede 

amerikanske film, som dominerede den syd-

vestjyske antennepakke med Danmarks Radio 

og tre tyske kanaler.

Jeg kan også huske, hvordan filmens rygte 

spredte sig som ringe i vandet, og hvordan min 

kusine begejstret fortalte om en tysk terrorist 

med langt hår, der kun var med til at understre-

ge min opfattelse af en moderne europæisk ac-

tionfilm i stil med dem fra Hollywood. Og som 

det var (dengang man ikke var gammel nok til 

at se voldsfilm i biografen), gik der historier om 

den ene begivenhed efter den anden. Bl.a. at 

helten slog en skurk ihjel og sendte liget tilba-

ge i en elevator iført nissehue og afmeldingen 

”Now I have a machine gun. Ho ho ho”, skrevet 

med blod på trøjen. Det lød så fuldstændigt 

fantastisk, at jeg så scenen for mit indre øje et 

utal af gange.

Til gengæld husker jeg ikke den første gang, 

jeg rent faktisk så ’Die Hard’. Det var med ga-

ranti i dårlig VHS-kvalitet, og jeg stod ganske 

sikkert tidligt op dagen efter for at se filmen 

igen, inden kassetten skulle leveres tilbage til 

videokiosken.

25 år og talrige gensyn senere står ’Die Hard’ 

stadig som den måske ultimative actionfilm, 

og selvom de andre film i serien ikke har gjort 

samme ind-

tryk, har de alle 

haft Bruce Willis som 

det uundgåelige omdrejnings-

punkt. Derfor har vi kåret skue-

spillerens 10 bedste film, selvom februar 

handler om meget andet end en aldrende poli-

tibetjent på afveje.

Ungdomsforelskelser af den mere besynderlige 

slags er repræsenteret ved både ’Warm Bodies’ 

og ’Beautiful Creatures’, og i en noget anden 

boldgade har vi talt med Trine Dyrholm om 

genindspilningen af ’Skytten’. De interessere-

de kan desuden kigge på vores guide til vinter-

feriens udvalg af familiefilm, og så er der premi-

ere på flere Oscar-kandidater, der kan ses, før 

statuetterne uddeles. Se hvilke i filmomtalerne 

eller kig nærmere på vores Oscar-stemmesed-

del inde i magasinet.

Skulle man (mod forventning) ikke være til 

genbrugte replikker fra Die Hard-universet og 

generel ødelæggelse af Moskva, er der således 

flere alternative i mørket. God tur i biografen!

 SøREN SøNDERGAARD

 chefredaktør   

 

 soren@kino.dk 

DIE
HERz
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MILLIONER

14,9 mio.

ÅRETS BEDSTE FILM - TOP 10

Oscar 2013

Brugernes redaktionens anmeldernes

antal stemmeR i alt (pR. 21. jan.): 7840

1 Hobbitten: en uventet rejse

2 de urørlige

3 skyfall

4  the dark knight Rises

5  the avengers

6  Hvidstengruppen

7  the Hunger Games

8  the twilight saga: Breaking dawn - del 2

9  en kongelig affære

10  life of pi

1 operation argo

2 take shelter

3 the artist

4 Hobbitten: en uventet rejse

5 looper

6 the descendants

7 Hugo

8 skyfall

9 Young adult

10 Your sister’s sister

1 the act of killing

2 amour

3 searching for sugar man

4 the artist

5 the descendants

6 the dark knight Rises

7 Hvad med kevin?

8 pina

9 Weekend

10 palme

107,6

Vidste du at…? 

NYe OG SeNeSTe 
iNDSLaG på 

interview med 
thomas Vinterberg
 om ’jagten’

til gallapremiere 
på ’alle for to’ 
i aarhus

interviews med peter jackson, 
ian mckellen, Richard armitage, 
martin freeman og andy serkis 
fra ’Hobbitten: en uventet rejse’

Brugerne har kåret ’Hobbitten: en uventet rejse’ til den bedste 

film fra 2012 i en stor afstemning på www.kino.dk. dermed vinder 

peter jacksons film bl.a. over ’skyfall’, der ellers var den mest sete i 2012. 

Redaktionen på kino.dk har derimod kåret Ben afflecks ’operation 

argo’ til årets bedste, mens dagbladenes kritikere sammenlagt har 

givet dokumentarfilmen ’the act of killing’ de bedste anmeldelser.

  

  

… du på www.kino.dk kan få 
personlige filmanbefalinger 

baseret på dine ratings fra 1-6 
stjerner af alle film?

Natten mellem den 24. og 25. februar udde-

les Oscar-statuetterne for 85. gang, og du 

kan selvfølgelig finde alt om filmbranchens 

største prisuddeling på www.kino.dk. 

stor konkurrence

Brug din Oscar-viden og forsøg dig i vores 

store Oscar-konkurrence, der handler om 

at tippe 13 rigtige vindere. Der er respekt, 

ære og fede præmier på spil! 

afstemning

Du kan også vælge med hjertet i vores af-

stemning om, hvem du håber vinder de 

gyldne priser. 

kom i oscar-stemning

Varm op til uddelingen med masser af 

Oscar-fokus, og følg op på showet med 

nyheder om vinderne, kjolerne, talerne og 

aftenens højde- samt lavpunkter. Din me-

ning om vinderne vil vi selvfølgelig også 

gerne høre. 

følg os live

Følg kino.dk på Twitter (#oscardk) og 

facebook under selve showet og deltag i 

Oscar-debatten, mens det sker. 

Antal sidevisninger 
på www.kino.dk i 2012.

Antal besøgte filmprofiler i 2012.

Se alle Oscar-
nomineringer 
på side 50
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ViDSTe
DU aT…?
… Guillermo del toro 
er involveret i filmen ’Dark 
Universe’, der skal handle om 
en flok af DC Comics’ mørkere 
superhelte

… ang lee, manden bag ’Life 
of Pi’, overvejerat instruere 
Angelina Jolie som Cleopatra 

… Woody allens næste film 
skal hedde ’Blue Jasmine’ og 
har Cate Blanchett i hoved-
rollen

… ’the twilight saga: Brea-
king Dawn - Del 2’ er nomineret 
til hele 11 Razzie Awards, der 
uddeles til årets værste film, 
skuespillere, instruktører osv.

… james mcavoy har udtalt, 
at han gerne vil spille en ung 
Gandalf, hvis J.R.R. Tolkiens 
’Silmarillion’ bliver filmatiseret

… frank darabont (En ver-
den udenfor) er ved at skrive 
manuskriptet til endnu en film 
om monstret Godzilla

… nicolas Winding Refn 
har droppet at instruere 
Denzel Washington i film-
udgaven af TV-serien 
‘The Equalizer’ (1985-89)

Brad Pitt er på tale til at spille Pontius Pilatus 

i Warner Bros.’ kommende drama om den ro-

merske præfekt, der var politisk ansvarlig for 

korsfæstelsen af Jesus. Filmen kommer til at 

følge Pilatus helt fra barndommen og bliver 

den seneste i rækken af bebudede bibelfilm 

under udvikling. ’Noah’ med Russell Crowe i 

hovedrollen får premiere i 2014, Steven Spiel-

berg flirter med en episk Moses-film, og Will 

Smith pønser eftersigende på at instruere fil-

men om brødrene Kain og Abel.

GORDON-
LEVITT
eRstatteR joHnnY depp

Når E. L. James’ erotiske bestseller ’Fifty Shades: Fanget’ 

skal filmatiseres, bliver denne ikke censureret til ugen-

kendelighed for at omfavne et bredere publikum, lover 

manuskriptforfatteren Kelly Marcel. Filmen, der handler 

om pigen Anastasia og hendes meget intime forhold til 

den flotte, men forpinte milliardær Christian Grey, er 

stadig på det absolut tidligste stadie. Hverken instruktør 

eller skuespillere er tilknyttet - dog rygtes det, at Angeli-

na Jolie har udvist interesse for én af bogens karakterer.

SkAL BRAD PITT 

kORSFæSTe  JeSUS?

en SExET filmatiseRinG

  
Med roller i ‘The Dark Knight 

Rises’, ‘Looper’ og den kom-

mende ‘Lincoln’ er Joseph 

Gordon-Levitt ved at være én 

af Hollywoods mest alsidige 

samt populære skuespillere. 

Nu skal han endda erstatte en 

anden vellidt herre, nemlig 

Johnny Depp, i efterfølgeren 

til ’Sin City’ (2005). Gordon-Le-

vitt skal her spille en kæphøj 

gambler i selskab med bl.a. 

Mickey Rourke og Jessica Alba, 

der begge var med i den første 

filmatisering af Frank Millers 

graphic novel, samt med Josh 

Brolin (Men in Black III), der 

overtager Clive Owens rolle 

fra etteren. ’Sin City: A Dame 

to Kill for’ instrueres igen af 

Robert Rodriguez og får dansk 

premiere den 10. oktober.
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Warner Bros. vil genoplive den populære første Gremlins-film fra 

1984. Filmselskabet har indgået forhandlinger med Steven Spielbergs 

filmselskab Amblin Entertainment om rettighederne til at genindspille 

gyser-komedien i nærmeste fremtid. Hollywoods opfindsomhed når 

måske ikke nye højder, men det kan ikke desto mindre blive et hygge-

ligt gensyn med den søde Gizmo, drengen Billy og de onde Gremlins.

GREMLINS 
VENDER 
TILBAGE

Filmdatabasen over alle filmdataba-

ser, IMDb.com, offentliggør hvert år 

en topliste over årets mest populære 

skuespillere. Listen tager udgangs-

punkt i det såkaldte STARmeter, som 

måler, hvilke profiler der er flittigst 

besøgt af alverdens filmfans. Her er 

de 10 mest populære i 2012:

1. tom Hardy 

2. jennifer lawrence

3. chris Hemsworth

4. joseph Gordon-levitt 

5.  christian Bale

6.  channing tatum

7.  johnny depp 

8.  emma stone

9.  josh Hutcherson

10.kristen stewart

MEST POPULæRE skuespilleRe 
i 2012

1.

3.

6.

4.

9.

7.

8.

2.

5.

10.
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kOMMENDE
STJERNE

alden 
ehrenreich

Læs mere om ’Beautiful
Creatures’ på side 27

lden Ehrenreich var bare 14 år 

gammel, da selveste Steven 

Spielberg spottede hans talent i en 

amatør-kortfilm. Ehrenreich har si-

den beskrevet sin præstation i kort-

filmen således: ”Jeg var bare en tynd 

dreng, der løb rundt i pigetøj og åd 

jord”. Mødet med mesterinstruk-

tøren afgav ikke kun mindre roller i 

TV-serierne ’Supernatural’ (2005-) 

og ’CSI: Crime Scene Investigation’ 

(2000-), men også kontakt med en 

anden  instruktørlegende.

Francis Ford Coppola manglede en 

ung mand til at spille overfor Vin-

cent Gallo i ’Tetro’ (2009). Ehren-

reich kom til audition, blev bedt 

om at læse et kapitel højt fra bogen 

’Forbandede ungdom’ (1951) og fik 

rollen. Desværre betød samarbejdet 

med Godfather-instruktøren ikke 

automatisk stjernestatus. Filmen, 

der var i sort/hvid, fik nemlig aldrig 

et stort publikum. I 2011 samarbejde-

de Ehrenreich igen med Coppola på 

spøgelsesfilmen ’Twixt’.

2012 blev året, hvor heldet skulle 

vende. Ehrenreich scorede her den 

eftertragtede hovedrolle som Ethan 

Wate i filmatiseringen af ungdoms-

romanen ’Beautiful Creatures’, og 

med filmens premiere i 2013 forven-

tes Ehrenreich at nå et stort, ungt - 

hovedsageligt feminint - publikum.

A

FULDE NAVN   
alden caleb ehrenreich  
 
FøDT 22. november 1989  
   
STED los angeles   
   
GENNEMBRUDSROLLE  
tetro (2009)   
 
BONUSINFO 
Var tæt på at få rollen som Harry  
osborne i den kommende spider-
man-film    
 
AkTUEL FILM    
Beautiful creatures  
 
kOMMENDE FILM   
stoker (2013), Blue jasmine (2013)
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Annette K. Olesens ’Skytten’ er 

det første samarbejde mellem in-

struktøren og skuespilleren Trine 

Dyrholm siden ’Lille Soldat’ fra 

2008. Thrilleren, der er en gen-

indspilning af Jens Okking-filmen 

fra 1977, handler om det lyssky 

samarbejde mellem en journalist 

(Dyrholm) og en skytte (Kim Bod-

nia) med en miljøagenda. Vi har 

interviewet den 40-årige Trine 

Dyrholm om sin rolle i filmen.

Hvad fik dig til at medvirke i filmen?

Jeg synes, at Annette K. Olesen er en utrolig 

begavet og inspirerende instruktør. Vi har 

arbejdet sammen tidligere, og jeg ville gerne 

arbejde med hende igen. Og så synes jeg, at 

det var et spændende manuskript og en ud-

fordrende rolle. 

Hvad gjorde du for at forberede dig til rollen?

Jeg var bl.a. i praktik som journalist hos Politi-

kens politiske redaktør, Mette Østergård, og 

fulgte hende både på avisen og på Borgen. Og 

så besøgte jeg en kvinde, som har adopteret 

et barn som enlig forsørger, da det også er en 

del af min rolle i filmen.

I filmen foretager regeringen en kovending af 

de helt store. Er politikere ikke til at stole på?

Vores demokrati lever af, at de politikere, vi 

vælger, lever op til deres løfter. Det er desvær-

re ikke altid, at det sker. Nogle gange er der 

flere dagsordner, når det kommer til politik.

Går du selv meget op i klimakamp?

Jeg er bevidst om, hvad det er for en tid, vi le-

ver i, og hvor store udfordringer vi står over-

for i forhold til klimaet i fremtiden.

I filmen er skyttens motiver bedre end hans 

metoder. Helliger målet altid midlet?

Nej, det synes jeg ikke. Og det er jo også det, 

som er dilemmaet her i filmen. Hans sag er 

god, men jo mere han skyder, des mindre lyt-

ter folk til ham. 

Havde du set den oprindelige ’Skytten’ med 

Jens Okking, inden du fik tilbudt rollen i den 

nye film?

Nej, men jeg kunne huske plakaten, hvor Jens 

Okking står og sigter med et gevær. Jeg så fil-

men, da jeg havde fået tilbudt rollen. Og den 

er fra en tid, hvor man røg, mens man var gra-

vid, og hvor blod lignede meget rød ketchup.

I den oprindelige film skyder Okking fodbold-

spilleren Allan Simonsen. Havde I overvejet, 

om Kim Bodnia skulle skyde Nicklas Bendtner?

Vi fandt ret hurtigt ud af, at det ikke ville 

have den samme effekt ”at skyde en kendt” 

som dengang. Så i vores version går skytten i 

hjertet af dilemmaet og prøver at ramme be-

slutningstagerne og andre involverede i selve 

sagen.

Hvad er den bedste genindspilning, du har 

set?

Jeg har det tit svært med genindspilninger, da 

det ofte er en dårligere amerikansk udgave af 

en eller anden film, som har originalitet. Men 

det her projekt synes jeg, er spændende, da 

det er en gendigtning og en opdatering af en 

gammel version. Og derfor en helt ny film. 

5
MINUTTER MED

AF DANIEL BENTIEN

Læs mere om 
’Skytten’ på 
side 30 

© Foto: Mike kollöffel
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ilos Forman er en de mest respekterede in-

struktører i filmverdenen, og i denne doku-

mentarfilm fortæller han om sit liv, sin familie og 

indflydelsen, der har ligget til grund for karrierens 

forskelligartede værker. Tjekken, der er født Jan To-

mas Forman, mistede begge sine forældre i koncen-

trationslejren Auschwitz. Formans tidlige film blev en 

væsentlig del af den tjekkoslovakiske nybølge med 

’Sorte Peter’ (1964) og ’Brandmænd i fyr og flamme’ 

(1967) som markante eksempler. 

Herefter gik turen til USA, hvor han bl.a. vandt to 

Oscars for Bedste instruktion for henholdsvis ’Gøge-

reden’ (1975) og ’Amadeus’ (1984). Senere blev karrie-

ren mere svingende med både en Oscar-nominering 

for ’Folket mod Larry Flynt’ (1996) og ros for Jim Car-

rey-filmen ’Man on the Moon’ (1999), men også kritik 

for ’Goyas Ghost’ (2006), der indtil videre er hans se-

neste film på amerikansk grund. Dokumentarfilmen, 

’Milos Forman: What Doesn’t Kill You’, byder på hidtil 

ukendte klip og nye interviews med skuespillere som 

Javier Bardem, Michael Douglas og Natalie Portman 

samt mange flere. På premieredagen den 2. februar 

modtager Forman en Directors Guild of America-pris 

for sit mangeårige virke i filmbranchen.

M

en tremastede skonnert og ishavskib Activ 

begiver sig i sommeren 2011, med en samling 

af kunstnere og videnskabsmænd om bord, ud på 

en ekspedition mod de smeltende isbjerge ved det 

nordøstlige Grønland. Rejsen bringer ekspeditionen 

tæt på det åbne, vilde hav og polens store rovdyr. 

Besætningen er draget af ekspeditionen og den 

vilde natur, og her søger de svar på livets vigtige 

spørgsmål, både de meget grundlæggende viden-

skabelige, men også de mere flygtige filosofiske.

Forfatteren og filminstruktøren Daniel Dencik (bror 

til skuespilleren David Dencik) står som hovedin-

struktør bag dokumentaren. Han debuterede som 

dokumentarfilmsinstruktør med filmen ’Moon Rider’ 

om cykelrytteren Rasmus Quaade. Dencik har både 

modtaget prisen for Årets Talent 2012 og den så-

kaldte Reel Talent Award ved CPH:DOX sidste år for 

’Moon Rider’. I fremtiden har Dencik planer om en 

fiktionsfilm om så kontroversielt et emne som dansk 

slavehandel.

D

MilOs 
FOrMan 
- What dOesn't 
Kill YOu
poRtRÆt af en 
instRuktøR

ORIGINALTITEL    
ekspeditionen til verdens ende  
 
INSTRUkTøR Daniel Dencik  
 
MEDVIRkENDE
Tal R, Daniel Richter, Minik Rosing,  
Jørgen Riel, peter Bak Jensen,   
Bjarke ingels   
 
LAND Danmark, 2013  
 
SPILLETID 88 minutter 

 
PREMIERE

06/02

ORIGINALTITEL    
Milos F or man: Co te ne z abije... 
   
INSTRUkTøR Milos Smídmajer 
 
MEDVIRkENDE
Milos Forman, F. Murray abraham, Javier 
Bardem, annette Bening, Michael Douglas 
  

LAND  
Tjekkiet, 2012 
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

02/02

Dokumentar

den ultimatiVe 
opdaGelsesRejse

Dokumentar
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se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

ORIGINALTITEL    
O t to er e t næ sehor n  
 
INSTRUkTøR kenneth kainz  
 
STEMMER
Lasse kamper, Lars Brygmann,
Lars knutzon, Tommy kenter, 
Bodil Jørgensen, helle Dolleris, 
Søs egelind, kaya Brüel, Tom Jensen 
 
LAND  Danmark, 2013   
 
SPILLETID  85 minutter  
   
PREMIERE

07/02

animation / 
FamilieFilm

3D

ole lund kiRkeGaaRds BoG kommeR til liVe

OTTO ER ET NæSEHORN 

T opper er en optimistisk og fantasifuld dreng 

- endda lidt for fantasifuld, for ingen tror på 

hans ofte ret usandsynlige historier. Da han en dag 

finder en gammel blyant, sker noget så fantastisk, at 

ikke engang Topper ville have fundet på det. Blyan-

ten viser sig at være magisk, så da Topper og hans 

kammerat Viggo tegner et kæmpe næsehorn hjem-

me i stuen, bliver dyret rent faktisk levende! Næse-

hornet døbes straks Otto, og de to drenge er svært 

begejstrede for deres nye kæledyr. Men at bo i en 

lejlighed på anden sal med et gigantisk og sultent 

næsehorn er langt sværere end forventet.

’Otto er et næsehorn’ er baseret på Ole Lund Kirke-

gaards elskede børnebog fra 1972. Bogen er tidligere 

blevet filmatiseret i 1983 af Rum-

le Hammerich med bl.a. Axel 

Strøbye på rollelisten. Denne 

animerede udgave er tegnet i 

samme stil som de to andre 

Kirkegaard-filmatiseringer, nem-

lig ’Orla Frøsnapper’ (2011) og 

’Gummi T’ (2012).

anders W. Berthel-
sens karakter i ’drøm-

men’ er inspireret af ole 
lund kirkegaard, der i sin 

tid var skolelærer for filmens 
instruktør niels arden oplev.

kan ses 

af alle!
kun foR de stoRe!

Deltag i Die Hard 
konkurrencen på 
facebook og vind 

fede præmier!

facebook.com/mentos.dk

A
 G

oo
d 

D
ay

 t
o 

D
ie

 H
ar

d 
©

 2
0
1
3
 T

w
en

ti
et

h 
C
en

tu
ry

 F
ox

 F
ilm

 C
or

po
ra

ti
on

. 
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.

 

Mentos Die Hard ann_198x297mm.indd   1 16-01-2013   08:42:10

Læs mere 
på side 36



Deltag i Die Hard 
konkurrencen på 
facebook og vind 

fede præmier!

facebook.com/mentos.dk

A
 G

oo
d 

D
ay

 t
o 

D
ie

 H
ar

d 
©

 2
0
1
3
 T

w
en

ti
et

h 
C
en

tu
ry

 F
ox

 F
ilm

 C
or

po
ra

ti
on

. 
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d.

 

Mentos Die Hard ann_198x297mm.indd   1 16-01-2013   08:42:10



KINO.DK // FEBRUAR 201318

ORIGINALTITEL  Wrec k-i t R al ph 
  
INSTRUkTøR  Rich Moore  
 
STEMMER
Nikolaj Steen, Mads knarreborg, 
Christiane Schaumburg-Müller, 
andrea Vagn Jensen, anna David, 
Jakob Stegelmann   
 
LAND  USa, 2012   
 
SPILLETID  108 minutter  
   
PREMIERE

07/02

animation / 
FamilieFilm

3D

tRYk ’staRt’

VILDE ROLF

H vad er det fede ved at være skurk, når man 

kan være helt? Vilde Rolf er hovedfjenden i et 

arkadespil, og han drømmer om at være lige så el-

sket og beundret som sit spils perfekte helt, Fiks-

det-Felix Jr. Men Rolf er upopulær, for ingen elsker 

skurken. Men da der udkommer et nyt, lynhurtigt 

skydespil med den iskolde og barske Sergent Cal-

houn, ser Rolf det som sin fribillet til et nyt og lyk-

keligt liv som helt. Rolf sniger sig ind i spillet med 

en meget enkel plan - at vinde en medalje. Men 

ved et uheld kommer han til at slippe en dødsens-

farlig computerspilsuperskurk løs, der snart ikke 

alene truer spillet, men også alle andre spil i spil-

lehallen. Nu er det op til Rolf at gøre 

sin fejl god igen og redde dem alle.

Disney står bag denne anime-

rede familiefilm, der nostalgisk 

inddrager klassiske spilfigurer som 

Bowser (fra ’Super Mario Bros.’), M. Bison (fra ’Stre-

et Fighter II’) og Sonic the Hedgehog i små gæste-

roller. Vi støder desuden på forskellige typer af spil, 

lige fra det klassiske platforms-spil over det pastel-

farvede gokartspil, hvor Rolf møder pigen Vanilje 

von Schlick, til det Halo-lignende skydespil med Ser-

gent Calhoun i fuld armering. Instruktør Rich Moo-

re har tidligere instrueret episoder af animations-

serierne ’The Simpsons’ og ’Futurama’. ’Vilde Rolf’ 

får premiere med dansk tale og med de 

originale, engelske stemmer.

Vilde Rolf, og spillet 
hvor han optræder, 

er inspireret af det 
klassiske arka-

despil, ’don-
key kong’ 
fra 1981.

... endelig vinter

Køb ind på www.friluftsland.dk eller i København, Lyngby, Roskilde, Odense, Kolding, Aarhus, Aalborg & Stockholm.
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kan ses 

af alle!
kun foR de stoRe!
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ORIGINALTITEL War m Bodie s 
  
INSTRUkTøR  Jonathan Levine  
 
SkUESPILLERE
Nicholas hoult, Teresa palmer, 
analeigh Tipton, Dave Franco, 
John Malkovich, Rob Corddry    
 
LAND  USa, 2013   
 
SPILLETID  97 minutter  
   
PREMIERE

07/02

komeDie / 
romantik / Gyser

73,00% 
126 
stemmer

Rådne HjeRneR oG Bankende HjeRteR

wARM BODIES

R er en ung mand i dyb eksistentiel krise - han 

er nemlig en zombie! Vi befinder os i fremti-

den. Amerika er kollapset, hærget af krig, og halv-

delen af befolkningen er blevet til kødædende, le-

vende døde. R er, som sine medfæller, identitetsløs, 

styret af barbarisk sult og ude af stand til at sige et 

eneste ord. Alligevel længes han efter mere end at 

suge blod og gnaske indvolde, og inderst lever han 

et liv fuld af drømme. Disse drømme kommer inden 

for rækkevidde, da R en dag æder en teenagedrengs 

hjerne og derigennem oplever drengens minder. R 

beslutter at sig for at skåne offerets kæreste, Julie. 

Et akavet, men intenst forhold til menneskepigen 

tager form, og det unikke bånd mellem de to skal 

vise sig at få omfattende konsekvenser.

’Warm Bodies’ er baseret på Isaac Marions bog af 

samme navn fra 2010, og de amerikanske anmelde-

re fremhævede bogens hovedkarakter som muligvis 

det mest sympatiske monster siden Frankensteins. 

Utraditionelle genre-koblinger er ikke fremmede 

for instruktøren Jonathan Levine, der med sin forri-

ge film, ’50/50’ (2011), lavede en komedie om kræft. 

På rollelisten ses Nicholas Hoult (X-Men: First 

Class) og Teresa Palmer (I Am Number Four) som 

det umage par.

‘Warm Bodies’ 
er inspireret af 

‘Romeo og julie’. 
derfor hedder de to 

hovedpersoner R og julie.

16.01.2013  11:43    PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)  fogra39  
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Hans oG GRete taGeR HÆVn!

wITcH HUNTERS

'w itch Hunters’ må siges at være en fri 

fortolkning af Brødrene Grimms klas-

siske eventyr om Hans og Grete. Filmen foregår 

i en eventyrverden, 15 år efter Hansel og Gretel 

dræbte heksen, som kidnappede dem i pande-

kagehuset. Barndommens traume satte så dybe 

spor hos søskendeparret, at de som voksne er 

blevet dusørjægere med speciale i at jage og dræ-

be hekse. Der er ikke den heks, Hansel og Gretel 

ikke kan finde, og deres metoder er skånselsløse. 

Da fem børn pludseligt forsvinder på én gang, 

tilkaldes den dødelige duo, men denne specifik-

ke heks opfører sig højst utraditionelt, og inden 

længe er Hansel og Gretel selv de jagede.

Jeremy Renner, der spiller Hansel, er for længst 

blevet et hot navn i Hollywood. Karrieren tog for 

alvor fart med hovedrollen i ’The Hurt Locker’ 

(2008) og senere i Ben Afflecks ’The Town’ (2010) 

- to præstationer, der kastede Oscar-nominerin-

ger af sig. Sidste år sprang Renner for alvor ud 

som actionhelt med ’The Bourne Legacy’ og som 

superhelten Hawkeye i ’The Avengers’. Gemma 

Arterton startede som Bond-babe i ’Quantum of 

Solace’ (2008) og har siden medvirket i ’Prince 

of Persia: The Sands of Time’ (2010), mens den 

norske instruktør Tommy Wirkola er kendt for 

nazi-zombie-komedien” ’Død sne’ (2009).

noomi Rapace, alias 
lisbeth salander, 
blev oprindeligt 
tilbudt rollen 
som Gretel.

77,36% 
136 
stemmer

ORIGINALTITEL   
hansel and Gretel: Witch hunters  
   
INSTRUkTøR Tommy Wirkola  
 
SkUESPILLERE
Jeremy Renner, Gemma arterton, 
Famke Janssen, Zoe Bell, peter 
Stormare, Thomas Mann  
 
LAND usa, 2013   
 
SPILLETID  afventer  
 
PREMIERE

07/02

action / Gyser /
aDventure
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med ’the Hurt locker’ 
(2008) blev kathryn Bige-
low den første kvinde 
nogensinde, der vandt
en oscar for Bedste
instruktion.

79,47% 
50 
stemmer

ORIGINALTITEL  Zero Dark Thirty 
  
INSTRUkTøR kathryn Bigelow 
  
SkUESPILLERE
Jessica Chastain, Jason Clarke, kyle 
Chandler, James Gandolfini, Mark 
Strong, Jennifer ehle, Joel edgerton, 
harold perrineau,  Mark Duplass,   
Chris pratt   
 
LAND usa, 2012   
 
SPILLETID  157 minutter  
 
PREMIERE

07/02

Drama / tHriller
/ kriGsFilm

jaGten på osama Bin laden

zerO darK thirtY

Et amerikansk specialteam arbejder intenst i et helt årti på en specifik mission: 

at hævne terrorangrebet den 11. september 2001 ved at finde og udrydde Al 

Qaeda-lederen Osama bin Laden. CIA-agenten Maya (Jessica Chastain) slutter sig til enheden, 

fordi hun mener at have ledetrådene, der kan føre dem til fjendens skjulested. Jagten udmun-

der i den tophemmelige mission, hvor en flok NAVY S.E.A.L.-soldater stormer bin Ladens skju-

lested en forårsnat i ørkenen for at eliminere USA’s fjende nummer et. 

’Zero Dark Thirty’ er baseret på virkelighedens lange jagt på Osama bin Laden og følger 

CIA-agenten, der mente at kunne spore ham. Kathryn Bigelow har instrueret og samarbejder 

igen med The Hurt Locker-manuskriptforfatteren, Mark Boal, der i år er nomineret til en Oscar 

for sit arbejde. Filmens forhold til tortur er blevet heftigt debatteret i de amerikanske medier, 

og Obamas administration er endvidere blevet anklaget af det republikanske parti for at have 

udleveret fortrolige oplysninger i forbindelse med filmens research.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

nomineret 
til fem 
oscars 

se alle de 
nominerede 
på side 50
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ORIGINALTITEL    
a Good Day to Die hard  
 
INSTRUkTøR John Moore  
 
SkUESPILLERE
Bruce Willis, Jai Courtney,   
Mary elizabeth Winstead,  
Sebastian koch, Cole hauser     
 
LAND USa, 2013   
 
SPILLETID  afventer  
   
PREMIERE

14/02

action

84,86% 
264 
stemmer

Se Bruce 
Willis top 10 
side 35

joHn mcclane på udeBane

A GOOD DAY TO DIE HARD 

B ruce Willis er tilbage i sin mest ikoniske rol-

le som John McClane - storbybetjenten, der 

gang på gang og med attituden i behold bekæmper 

ubehagelige terrorister og griske forbryderbander. 

Denne gang rejser McClane til Moskva for at besøge 

sin søn Jack (Jai Courtney). Jack er gået i sin faders 

fodspor som ordenshåndhæver, men derudover har 

de to et mildest talt anstrengt forhold. Da McClane - 

som sædvanlig ganske ufrivilligt - rodes ind i et stør-

re atomvåben-kup og får den russiske underverden 

på nakken, opdager far og søn dog, at deres forskel-

lige metoder gør dem ustoppelige sammen.

Det er femte gang, Bruce Willis viser NYPD-skiltet 

frem som én af filmhistoriens mest elskede og mest 

citerede action-helte, men det er første gang, vi op-

lever den ærkeamerikanske McClane på decideret 

udebane. De fire første Die Hard-film (1988-2007) 

har tilsammen indspillet over 1,5 milliarder dollars på 

verdensplan, og instruktøren John Moore har tidli-

gere stået bag actionfilm som

’Behind Enemy Lines’ (2001)

og ’Max Payne’ (2008).

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

den første die 
Hard-film fra 1988 

bygger på romanen 
’nothing lasts forever’ 

(1979) af Roderick thorp.



KINO.DK // FEBRUAR 201326

E than tæller ned til den dag, hvor high 

school er ovre, og han kan flytte langt væk 

fra sovebyen Gatlin. Hver nat hjemsøges han af 

mærkelige drømme om en pige, han aldrig har 

mødt. Ethan er som besat og føler sig både forel-

sket og lettere sindssyg på én gang. Da den smuk-

ke, sagnomspundne Lena Duchannes dukker op 

på hans skole, bliver pigen fra hans drømme plud-

selig lyslevende. Ethan føler sig uimodståeligt 

draget af Lena, der har magiske kræfter og der-

for skræmmer alle andre. En stærk forbindelse 

opstår mellem Lena og Ethan, der er som skabt 

til hinanden, men der hviler en mørk forbandelse 

over Lenas skæbne, som vil blive afgjort på hen-

des 16 års fødselsdag - og den nærmer sig.

’Beautiful Creatures’ bygger på Kami Garcia og 

Margaret Stohls ungdoms-bestseller fra 2010. 

Siden da er der blevet udgivet tre yderligere 

bøger i den såkaldte Caster Chronicles-serie. 

Den overnaturlige romance mellem Ethan og 

Lena kan sammenlignes med Bella og Edward i 

Twilight-universet, men i ’Beautiful Creatures’ 

er kønsrollerne byttet om, 

så vi oplever den dragende 

kærlighed fra drengens per-

spektiv. Instruktøren Richard 

LaGravenese har før stået bag

’Freedom Writers’ (2007) og 

’P.S. I Love You’ (2007), og 

som de ulykkelige elskende 

ses de stadig ret ukendte Al-

ice Englert og Alden Ehrenreich.

Hovedrolleinde-
haveren alice englert 

er datter af instruktøren 
jane campion (the piano).

80,04% 
142 
stemmer

foRBandet kÆRliGHed

BeautiFul creatures

ORIGINALTITEL    
Beautiful Creatures   
 
INSTRUkTøR  Richard LaGravenese 
  
SkUESPILLERE
alice englert, alden ehrenreich,  
Thomas Mann, emmy Rossum,  
emma Thompson, Jeremy irons,   
Viola Davis   
 
LAND  USa, 2013   
  
SPILLETID  afventer  
   
PREMIERE

21/02

Drama / aDventure 
romantik
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på side 12

Læs om alden 
ehrenreich
på side 8
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en verdenskendte danske arkitekt, Jan Gehl, 

og hans hold har visioner om at indrette byer 

med fokus på menneskers behov og adfærd. Deres 

mål er, at byerne bygges på livskvalitet, bæredygtig-

hed og menneskevenlighed. Altså en humanistisk 

mission, der bliver ført ud i livet i nogle af verdens 

største byer. Fra Times Square i New York til jord-

skælvsramte Christchurch i New Zealand og rege-

ringens fokus på bæredygtige løsninger i Dhaka, 

Bangladesh skildres et behov for radikal nytænk-

ning i menneskets vilkår i de moderne byer.

’The Human Scale’ udforsker, hvad der sker, når 

man sætter mennesket i centrum i planlægningen 

af byrummet. Filmen formidler Gehls mangeårige 

arbejde med byplanlægning i dansk og internatio-

nal kontekst og blev vist på CPH:DOX 12. Filmens 

instruktør, Andreas M. Dalsgaard, er også antropo-

log med studier i Danmark og Frankrig, og han har 

tidligere instrueret dokumentarfilmene ’Afghan 

Muscles’ (2008) og ’Cities on Speed: Bogota Chan-

ge’ (2009), hvoraf sidstnævnte også har byen som 

omdrejningspunkt.

D

THE 
HUMAN 
ScALE

ORIGINALTITEL T he human S c ale 
  
INSTRUkTøR andreas M. Dalsgaard 
 
MEDVIRkENDE
Jan Gehl, Jiangyan Wang, Bob parker, 
Ruhan Shama, he Dongquan, 
 
LAND Danmark, 2012   

 
SPILLETID 
83 minutter 
 
PREMIERE

21/02

mennesket som BY

Dokumentar

eca (Anna Kendrick) starter på Barden Univer-

sity uden de store ambitioner, udover drøm-

men om at blive DJ. Men da hun bliver rekrutteret til 

skolens a capella-gruppe for piger, finder hun frem 

til skjulte talenter. Koret, der går under navnet ’The 

Bellas’, får med Becas indtræden udbygget deres re-

pertoire og får fornyet energi. Nu er tiden inde til at 

udfordre deres mandlige sidestykke i en sangkonkur-

rence.

Instruktøren Jason Moore kommer fra en karriere 

inden for teater og TV-serier, og har bl.a. musica-

len ’Avenue Q’ og TV-serien ’Dawson’s Creek’ på sin 

samvittighed - ’Pitch Perfect’ er hans første film som 

spillefilmsinstruktør. En af komikkens kvindelige stjer-

neskud, Anna Kendrick (50/50), spiller rollen som den 

syngende Beca, og hun får bl.a. selskab af komikeren 

Rebel Wilson (Bachelorette). Filmen kan minde om uni-

verset fra TV-serien ’Glee’, men er baseret på den tidli-

gere Elle-skribent Mickey Rapkins første bog fra 2008.

B

Pitch
PerFect
skønsanG foR
skolepiGeR

ORIGINALTITEL pi tc h per fec t 
   
INSTRUkTøR Jason Moore 
 
SkUESPILLERE
anna kendrick, Brittany Snow, Rebel 
Wilson, Skylar astin, Ben platt, anna 
Camp, elizabeth Banks  
 
LAND USa, 2012   

 
SPILLETID 
112 minutter 
 
PREMIERE

21/02

80,94% 
64 
stemmer

komeDie / 
musikFilm   
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spÆndinGens 
mesteR

hitchcOcK

Å ret er 1959, og instruktøren Alfred Hitchcock (Anthony Hop-

kins) er på toppen af sin karriere. Det kreative samarbejde med 

konen Alma Reville (Helen Mirren) har aldrig været bedre, og han 

har netop haft succes med filmen ’North by Northwest’. Men noget 

mangler. Hitchcock savner ungdommens kreative vovemod, så han 

beslutter sig for at kaste sig ud i et projekt, der truer med at ødelægge 

både sin økonomi og forholdet til sin ellers tålmodige kone. Projektet 

hedder ’Psycho’ og er kontroversielt på flere niveauer, men har også 

potentiale til at genopfinde den underlødige gysergenre.

Portrætfilmen ’Hitchcock’ er en skildring af en af filmhistoriens 

største genier, men i lige så høj grad en kærlighedshistorie mellem 

to kreative mennesker. Walisiske Anthony Hopkins (Ondskabens 

øjne) er sminket til ukendelighed og udstyret med et fatsuit for 

at ligne den engelske mesterinstruktør, imens Helen Mirren (The 

Queen) udfylder rollen som hans livs kærlighed og samarbejdspart-

ner. Derudover ses Scarlett Johansson som skuespillerinden Janet 

Leigh, Jessica Biel som dennes kollega og konkurrent Vera Miles, 

og James D’Arcy som Anthony Perkins, der spillede titelkarakteren 

Norman Bates i ’Psycho’ (1960).

alfred Hitchcock købte rettig-
hederne til Robert Blochs 

roman ’psycho’ for kun 
9.000 dollars, og der-

ef ter købte han så
mange eksempla-

rer af bogen som
muligt for at hol-

de slutningen 
hemmelig.

78,31% 
76 
stemmer

ORIGINALTITEL hitchcock  
  
INSTRUkTøR Sacha Gervasi  
 
SkUESPILLERE
anthony hopkins, helen Mirren, 
Scarlett Johansson, Jessica Biel, 
Toni Collette, Ralph Macchio,  
Danny huston, James D’arcy,   
Michael Wincott, kurtwood 
Smith, Michael Stuhlbarg  
 
LAND usa, 2012   
 
SPILLETID  98 minutter  
 
PREMIERE

21/01

Drama

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

nomineret 
til en oscar 

se alle de 
nominerede 
på side 50
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å et plejehjem særligt for ældre operasangere 

er den vigtigste begivenhed den årlige koncert, 

som gives i anledning af komponisten Verdis fød-

selsdag. Men dette år overskygges den glædelige 

begivenhed af ankomsten af en ny beboer på hjem-

met - nemlig den ultimative operadiva Jean Horton 

(Maggie Smith). Jean er en diva med stort D. Hun 

er verdenskendt for sin vidunderlige stemme og sin 

skrappe tunge, men hun nægter at synge på sine æl-

dre dage. Kan den gamle diva blødes op og overtales 

til at give koncert på plejehjemmet?

Dustin Hoffman debuterer som instruktør, hvilket 

resulterer i en komedie bestående af første klasses 

britiske skuespillerseniorer. Maggie Smith har med 

sine 78 år absolut ikke mistet sin gnist og spiller her 

overfor den erfarne kollega Michael Gambon i deres 

niende film sammen. Filmen er baseret på et teater-

stykke af Ronald Harwood, som også har omskrevet 

historien til film. Harwood skrev også både teater-

stykket og manuskriptet til ’Taking Sides’ fra 2001.

P

arker (Jason Statham) er en professionel tyv, 

som arbejder efter et særligt moralkodeks. Han 

hverken stjæler fra de fattige eller volder skade på 

uskyldige mennesker. Men det er en farlig branche, 

og han bliver forrådt af de folk, som han stolede på. 

De efterlader ham med forvisningen om, at han er 

død, men Parker overlever, og han følger sin tidli-

gere bande til Florida for at få hævn. Han udgiver 

sig for at være en velhavende texaner på boligjagt 

og møder Leslie (Jennifer Lopez) - en fraskilt ejen-

domsmægler med en nedadgående karriere og med 

et sidste håb om at tjene gode penge.

Actioneksperten Jason Statham (The Expend-

ables-filmene, Crank 1-2 og Transporter-serien) spil-

ler titelrollen i denne thriller, der er instrueret af 

alsidige Taylor Hackford. Hackford vandt en Oscar 

for kortfilmen ’Teenage Father’ i 1978 og har siden 

stået bag film som ’Djævlens advokat’ (1997) og ’Ray’ 

(2004). Filmen er baseret på bogen ’Flashfire’ af Do-

nald E. Westlake, der indgår som en del af en roman-

serie om mestertyven Parker, hvoraf flere har været 

filmatiseret (som bl.a. ’Point Blank’, ’Payback’ og ’The 

Outfit’). Statham flankeres af Jennifer Lopez (Out of 

Sight) og Nick Nolte (48 Hrs.).

P

PARkER

Kvar-
tetten
opeRadiVa på
plejeHjem

ORIGINALTITEL par ker  
 
INSTRUkTøR Taylor hackford 
 
SkUESPILLERE
Jason Statham, Jennifer Lopez,   
Nick Nolte, Michael Chiklis,   
Clifton Collins Jr, Wendell pierce  
 
LAND USa, 2013   
 
SPILLETID 118 minutter 
 
PREMIERE

28/02

ORIGINALTITEL Quartet  
  
INSTRUkTøR Dustin hoffman 
 
SkUESPILLERE
Maggie Smith, Michael Gambon, 
Billy Connolly, pauline Collins, Tom 
Courtenay, Sheridan Smith, Luke Newberry 
  
LAND Uk, 2012   
 

SPILLETID 
98 minuter 
 
PREMIERE

28/02

Drama / komeDie

tYV med 
samVittiGHed

tHriller
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pilot, alkoHolikeR, Helt

Flight

w hip (Denzel Washington) er pilot med en 

hemmelighed. Han har et alkoholmis-

brug, der endnu ikke er blevet opdaget af kol-

legerne. Men da han på mirakuløs vis redder et 

rutefly fra at forulykke, bliver han genstand for 

en undersøgelse, der skal afklare, hvad der gik 

galt under turen. På den ene side hyldes han som 

helten, der som den eneste kunne redde flyet fra 

styrt, og på den anden 

side sås der tvivl om 

hans tilstand un-

der flyvningen.

’Flight’ indspillede 92 mio. dollars i USA og cemen-

terer endnu engang Denzel Washingtons stjerne-

status. Instruktør Robert Zemeckis er efter at 

have stået bag tre animerede film (Polar-eks-

pressen, Beowulf og A Christmas Carol) tilbage 

som live action-instruktør. Han har tidligere 

haft succes med den seksdobbelte Oscar-vinder 

’Forrest Gump’ fra 1994. Ud over Washington 

ses Melissa Leo, der modtog en Oscar for sin 

birolle i ’The Fighter’ (2010), 

samt Don Cheadle (Hotel 

Rwanda) og John Good-

man (Operation Argo).

76,87% 
50 
stemmer

ORIGINALTITEL  Flight  
  
INSTRUkTøR  Robert Zemeckis  
 
SkUESPILLERE
Denzel Washington, Melissa Leo, 
John Goodman, kelly Reilly,   
Don Cheadle, Bruce Greenwood,  
James Badge Dale, Brian Geraghty 
 
LAND  USa, 2012   
  
SPILLETID  138 minutter  
   
PREMIERE

28/02

Drama

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

filmen er løst baseret 
på en virkelig hændelse 

fra 2001, hvor luftkaptaj-
nen Robert piche landede 

en aibus 330, der var løbet 
tør for brændstof, og der-

ved reddede 306 passagerer. 

nomineret 
til to oscars 

se alle de 
nominerede 
på side 50
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ORIGINALTITEL  Sk y t ten  
  
INSTRUkTøR  annette k. Olesen 
  
SkUESPILLERE
Trine Dyrholm, kim Bodnia,  
Nikolaj Lie kaas, kristian halken,   
Lars Ranthe, Jens Jørn Spottag,   
Bent Mejding, Carsten Bjørnlund  
  
LAND  Danmark, 2013   
 
SPILLETID  94 minutter  
   
PREMIERE

28/02

tHriller

71,67% 
79 
stemmer

Læs interview med 
Trine Dyrholm på 
side 10

en skaRpladt alliance

sKYtten

D anmark har netop fået ny regering, der vandt 

valget på at have en grøn profil. Men rege-

ringen foretager en kovending og går nu ind for at 

støtte en kontroversiel aftale med USA om klima-

belastende olieboringer i det sårbare Nordøstgrøn-

land. Journalisten Mia Moesgaard (Trine Dyrholm) 

kommer på sporet af denne politiske skandale, som 

involverer udenrigsministerens (Niko-

laj Lie Kaas) forestående aftale 

med den amerikanske rege-

ring. Hun bliver kontaktet af 

geofysikeren og den tidligere 

olympiske skytte, Rasmus 

(Bodnia), der har afgørende 

viden i sagen.

I 1977 var det diskussionen for og imod atomkraft, 

der var centrum for handlingen i den danske film 

’Skytten’, og i denne nye genindspilning af filmen er 

miljøet også et vigtigt emne. Olieboringer, ”grønne” 

politiske løftebrud, suspekte aftaler og et sårbart 

naturområde i Grønland erstatter frygten for neds-

meltninger, og Kim Bodnia overtager titelrollen fra 

Jens Okking. Bodnias medspillere i filmen tæller bl.a. 

Trine Dyrholm (Hævnen), Nikolaj Lie Kaas (Dirch, 

Sover Dolly på ryggen?) og Lars Ranthe (Dirch). In-

struktøren Annette K. Olesen har senest stået bag 

’Lille soldat’ (2008), også med Trine Dyrholm i ho-

vedrollen.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

i den oprinde-
lige ’skytten’ fra 

1977 skyder jens 
okking fodboldspil-

leren allan simonsen.
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The LaST STaND

The CROODSMGp MiSSiONeN

BROkeN CiTY

NæSTE MÅNEDS FILM
MARTS 2013 

07/03
3096
Thure Lindhardt i film om Natascha 
Kampusch

identitY thieF
Komedie af instruktøren bag 
’De satans chefer’

Oz: the great and POWerFul
Da troldmanden kom til Oz

the last stand
Sherif Schwarzenegger

the sessiOns
Oscar-nomineret drama

14/03
BrOKen citY
Politisk thriller med Russell Crowe og Mark 
Wahlberg

clOud atlas
Hjernevridende science fiction fra 
Matrix-skaberne

sMagen aF rust Og Ben
Fra instruktøren af ’Profeten’

this is 40
Spin-off på ’Knocked Up’

trance
Fejlslagent kup af instruktøren bag 
’Slumdog Millionaire’

Bullet tO the head
Stallone på hævntogt

21/03
les MiseraBles
Musicalen på det hvide lærred

MgP MissiOnen
En umulig mission?
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the crOOds
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den stOre udgravning
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28/03
det grå guld
De har en plan! 
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”May the Action Force be with you”

the hOst
Romantisk science fiction baseret på Stephenie 
Meyers roman

the Place BeYOnd the Pines
Thriller med Ryan Gosling og Bradley Cooper

iDeNTiTY ThieF

LeS MiSéRaBLeS

CLOUD aTLaS
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Før ’Die Hard’ var 
Bruce Willis blot en 
charmerende skuespil-
ler kendt fra TV (De 
heldige helte, 1985-89) 
uden synderlig udsigt 
til at blive actionstjer-
ne i Hollywood. Men 
dette ændrede sig, 
da Hans Gruber (Alan 
Rickman) og hans tyske 
medsammensvorne 
indtog Nakatomi-byg-
ningen og ødelagde 
politimanden John 
McClanes ferie. Willis’ 
ubesværede tilgang 
til rollens fysik og 
attitude er halvdelen 
af filmen - den anden 
halvdel er bare møgfed 
action.

INSTRUkTøR:   
John McTiernan

Willis’ seneste film i 
de danske biografer 
var noget så sjældent 
som en gennemført 
tidsrejse-film. Her ses 
Joseph Gordon-Levitt 
og Bruce Willis som 
én og samme karakter 
i en henholdsvis ung 
og ældre udgave - der 
desværre også er 
dødsfjender. Lyder det 
indviklet? Det er det 
ikke, for instruktøren 
Rian Johnson har for-
mået at skabe sans og 
samling i et komplekst 
og ualmindeligt under-
holdende plot.

INSTRUkTøR:   
Rian Johnson

Den eneste superhel-
tefilm i Willis’ ellers 
omfattende karriere 
er så alternativ, at 
nogen ville tøve med 
overhovedet at kalde 
den en superheltefilm. 
’Unbreakable’ handler 
om en helt almindelig 
mand (Willis), der 
opdager sine egne 
overnaturlige kræfter, 
da han som den eneste 
overlever et omfatten-
de toguheld. M. Night 
Shyamalan (The Sixth 
Sense) har instrueret 
en mørk, underspillet 
og ret overset thriller.

INSTRUkTøR:   
M. Night Shyamalan

Terry Gilliam var alle-
rede anerkendt som en 
del af Monty Python 
og som instruktør bag 
værker som ’Brazil’ 
(1985), men med ’Twel-
ve Monkeys’ steg Gil-
liam til nye højder hos 
publikum verden over. 
Science fiction-filmen 
- der også mestrer 
tidsrejse-aspektet - har 
Willis i den bærende 
rolle som manden, der 
rejser tilbage i tiden 
for at standse jordens 
undergang i samar-
bejde med Madeleine 
Stowe og en kuleskør 
Brad Pitt.

INSTRUkTøR:   
Terry Gilliam

05040302

AF STINE TEGLGAARD 

Twelve 
Monkeys 
(1995)

Unbreakable  
(2000)

looper 
(2012)

DIe HarD 
(1988)

Det kan godt være, at 
’Die Hard’ er essensen 
af Willis’ karriere, men 
Tarantinos banebry-
dende mesterværk om 
den kriminelle under-
verden i Los Angeles er 
utvivlsomt den stær-
keste film på skuespil-
lerens CV. Willis spiller 
bokseren Butch, der 
taber en kamp med vil-
je og derefter stikker 
af med pengene. John 
Travolta fik comeback 
som gangsteren, 
der skal finde Butch, 
mens Uma Thurman 
og Samuel L. Jackson 
spillede henholdsvis            
coke-sniffende femme 
fatale og Bad Mother-
fucker med stort B. 

INSTRUkTøR:   
Quentin Tarantino

01
pUlp fIcTIon 
(1994)

Stem på din favorit eller sammensæt 
din egen top 10 på www.kino.dk



“I see dead people” 
er hurtigt blevet én af 
filmhistoriens mest ci-
terede replikker. Willis 
spiller psykologen, der 
forsøger at hjælpe en 
lille dreng (Haley Joel 
Osment) med hans 
problematiske forhold 
til døde mennesker. 
Gyseren var en mindre 
sensation i sin tid og 
gjorde instruktøren 
M. Night Shyama-
lan til Hollywoods 
nye kæledægge. At 
Shyamalan siden ikke 
bevarede sin status, 
ændrer ikke ved 
filmens fremragende 
kvaliteter.

INSTRUkTøR:   
M. Night Shyamalan 

Endnu en science 
fiction-film på listen, 
men modsat de mørke 
’Looper’ og ’Twel-
ve Monkeys’ er Luc 
Bessons farverige 
90er-værk fuld af liv 
og langt fra selvhøj-
tidelig. Willis giver den 
gas som Korben Dallas 
- en slags ”McClane 
in space”, der ganske 
uventet får til opgave 
at redde menneskehe-
den. Heldigvis er han 
i selskab med det helt 
igennem uskyldige 
væsen, Leeloo, der 
præsenteres i Milla 
Jovovichs særdeles 
tiltalende skikkelse.

INSTRUkTøR:   
Luc Besson

McClane er tilbage 
på listen med seriens 
tredje film. Plottet 
peger bagud mod ette-
ren, og Willis er vel-
oplagt som altid, men 
derudover kunne ’Die 
Hard: With a Vengean-
ce’ godt stå selvstæn-
digt som en bundsolid 
og topunderholdende 
actionfilm. Samuel L. 
Jackson genforenes 
med Willis, som den 
rapkæftede Zeus der 
tvinges til at hjælpe 
McClane i et farligt 
spil katten-efter-mu-
sen orkestreret af en 
gal terrorist (Jeremy 
Irons). 

INSTRUkTøR:   
John McTiernan

Frank Millers grafiske 
roman ’Sin City’ kom 
til live med denne 
visuelt imponerende 
filmatisering, der på 
trods af at være i sort/
hvid drypper blodrødt 
på den indre nethinde. 
Det skadede nok hel-
ler ikke, at Miller selv 
var medinstruktør på 
filmen, der er opdelt i 
fire centrale historier. 
Willis bærer filmens 
stærkeste del som den 
barske politimand, 
der risikerer alt for at 
redde en pige fra en 
ækel pædofil. 

INSTRUkTøR:   
Frank Miller, Robert Rod-
riguez, Quentin Tarantino 

”How can the same 
shit happen to the 
same guy twice?” 
Sidste film på listen er 
endnu et kapitel i Die 
Hard-serien. I denne 
ombæring når John 
McClane ikke engang 
ud af lufthavnen, før 
en flok terrorister 
kommer i vejen og 
tager luftrummet som 
gidsel. Heldigvis er Mc-
Clane stadig nede på 
jorden og klar til kamp. 
Masser af fed action 
dækker over et rimelig 
usammenhængende 
plot, og McClanes char-
me og altid velleverede 
one-liners gør filmen 
yderst seværdig.

INSTRUkTøR:   
Renny harlin

sådan gjorde vi: Redaktionen nominerede i fællesskab de relevante film til afstemningen. 
Hver især lavede deres personlige top 10-liste, som i sidste ende resulterede i kino.dk’s endelige top 10.

1009080706
DIe HarD 2 
(1992)

sIn cITy 
(2005)

DIe HarD: wITH 
a vengeance 
(1995)

THe fIfTH 
eleMenT 
(1997)

THe sIxTH 
sense  
(1999)
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Når Bruce Willis er tilbage i ’A Good Day 
to Die Hard’, er det ikke bare femte gang 
som gavflaben John McClane, men ifølge 
skuespilleren selv også 12. gang han får 
lov til at redde verden på film. Vi hylder 
én af filmhistoriens største actionstjer-
ner med en Top 10 over de bedste film. 



VILDE
ROLF

Hvad er det bedste arkade-
spil, du har spillet?
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 ViNTerferieNS fAMiLiefiLM:

ARkADESPIL OG 
MAGISkE BLYANTER

nikolaj steen (Vilde Rolf)

”I 80erne gik jeg altid efter arka-

derne, men for at spille Pinball. 

Ellers kender jeg ikke nogen spil.”

rune tolsgaard (Wynnchel)

”Som barn var det ’Donkey Kong’ 

på Commodore 64.  I dag er det 

konsolspillet ’FIFA 13’. Der kan 

jeg selv være professionel fod-

boldspiller – den barnedrøm, 

jeg aldrig fik levet ud.”

farshad kholgi (Zangief)

”’Pacman’, fordi det er et enkelt 

spil, og det kan jeg finde ud af.”

Februar er lig vinterferie, og derfor er der selvfølgelig en række familiefilm på programmet. 

Blandt disse finder vi animationsfilmene ’Vilde Rolf’ og ’Otto er et næsehorn’, som er to me-

get forskellige eventyr. Den første handler om en retskaffen skurk fra et computerspil , og den 

anden er baseret på en børnebog af Ole Lund Kirkegaard om en magisk blyant. Vi har stillet et 

spørgsmål til hver af skuespillerne, der har lagt stemmer til filmene.

rasmus Botoft (Kong Kandis)

”Jeg har aldrig spillet ret meget, men 

som barn kom jeg på en grillbar på 

Sundbyvester Plads sammen med min 

lillebror, hvor vi bl.a. spillede ’Donkey 

Kong’ og ’Pacman’. Vi spillede også et 

spil, der hedder ’Gakken’, hvor vi skul-

le skyde små rumskibe ned. Det var et 

hyggeligt tidsfordriv.”

mads knarreBorg

 (Fiks-det Felix, Jr.)

”Alle Super Mario 

Bros.- og Super Sonic 

Hedgehog-spil. Jeg 

elsker platformspil.”

christiane 
schaumBurg-
müller 

(Vanilje von Schlick)

”Det kan jeg nemt 

svare på. Jeg spiller 

ikke.”

Læs mere 
på side 17



OTTO ER ET NæSEHORN 

Hvad er det bedste arkade-
spil, du har spillet?

Hvad ville du tegne, hvis du havde en magisk blyant?
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lars knutzon (Holm) 

”Jeg ville tegne en stor bogugle med kæmpeøjne 

og briller stående på en høj stiges øverste trin i 

et kæmpe bibliotek. I den ene vinge holder den 

en bog, den læser i, i den anden vinge en åben 

bog, den har læst i, under vingen en tredje bog 

og mellem benene nok en bog. En bogugle!”

kaya Brüel 

(Toppers mor + sangeren bag 

filmens to temamelodier)

”Jeg ville tegne et flyvende 

telt. Da jeg var barn og tog 

bussen til skole på kolde, 

mørke vinterdage, dagdrøm-

te jeg om et flyvende telt 

proppet med dyner, Anders 

And-blade og ristet brød med 

peanut butter. Så ville jeg 

flyve til skole i det. Nu som 

voksen kunne jeg evt. nøjes 

med at tegne en Mercedes.”

asta danielsson (Sille) 

”Hvis jeg havde en magisk 

blyant, ville jeg tegne 

skuespilleren Robert 

Pattinson som 12-årig.”

Bodil jørgensen (Fru Flora)

”Jeg har lige mistet min far, så 

jeg ville tegne et portræt af ham, 

som jeg husker ham. Han var lidt 

af et næsehorn blandet med en 

elefant og en bjørn.”

nikolai aamand (Viggo) 

”Jeg kunne godt tænke mig at tegne en robot, der 

bliver levende og gør alt, hvad jeg beder den om. 

Så kunne den lave alle mine lektier og flyve mig til 

New York og til alle mulige lande og være metro 

og tog på samme tid…”

lasse kamper  

(Topper)

”Jeg ville tegne 

en MEGA stor 

fingerboard 

skatepark fra 

Blackriver. Den 

ville være monster 

fed at have stående 

i haven.”

OGSÅ AkTUEL I FEBRUAR:

tommy kenter 

(Politimesteren)

”Raquel Welch… da hun 

var ung. Jeg ville tegne 

hende, som hun så ud i den 

film, hvor hun var iklædt bjør-

neskind, som kun dækkede de 

mest nødvendige steder. ”

min søsters Børn i afrika
Onkel Erik og børnene på safari!

Læs mere 
på side 16
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iRON MaN 3

The FaST aND The FURiOUS 6 LeS MiSéRaBLeS

The hOST DeN STORe GaTSBY

91,21% 
834 

stemmer

84,11% 
88

stemmer

84,85% 
236 
stemmer

MEST VENTEDE FILM 
FORÅR 2013

1

2

4

3

5

86,39% 
167 

stemmer

90,73% 
478 
stemmer

BUzz-
O-METER
GiV din VuRde-
RinG fRa  1-6 på  
WWW.kino.dk:

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 fortæller vores Buzz-o-meter. Resultatet udregnes 
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.

Læs om mere end 215 kommende film på www.kino.dk 
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*) Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafiktakst at deltage – beløbet trækkes via dit telefonabonnement 

eller taletidskort. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). 

Du kan deltage max 3 gange pr. dag. Vinderne får direkte besked pr. sms.

Hvor mange mentos 
Rainbow  kan du 
finde i magasinet, 
inkl. denne side?

send en sms til 1225* med et af disse  svar:

’kino a’ hvis 8 / ’kino B’ hvis 9 / ’kino c’ hvis 10 

Vi udlodder:
3 x 1. præmie: 1 års forbrug af mentos pastiller 
samt 2 fribilletter til die Hard-filmen.
2 x 2. præmie: 2 fribilletter til die Hard-filmen.
dit svar skal være os i hænde senest 18. februar kl. 12.00.

i biograferne 14. februar

a) 8    B) 9    c) 10

Deltag i lodtrækningen om 1 års forbrug af 
friske Mentos pastiller samt fribilletter til
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kONkURRENcE

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!



Biografbilletter

anmeldelser

kino TV

Trailers

Nyheder

Community 

kino.dk er danmarks største online filmunivers. Biografens og filmens verden 
ligger til grund for fællesskabet og selve universet på kino.dk visualiseres via 
seks prikker, som illustrerer en filmrulle og vores seks fokusområder. 

for her er det filmen og dig som filminteresseret, filmrullen drejer sig omkring.
 

kINO.Dk - DIT FILMUNIVERS



 

SkYFALL

FEATURE

OLiVeR STONe-FiLM

RUNDT OM FILM

GaMiNG, BØGeR 
OG GaDGeTS

ANBEFALINGER

VaRM Op TiL BiOGRaF-
TUReN, GeNUDGiVeLSeR 
OG TV-SeRieR

DeN STØRSTe BOND-FiLM 
NOGeNSiNDe

GAMING  /  DVD  / BLU-RAY  kRYDSORD  /  BLU-RAY  /  GADGETS  /  BøGER
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HISTORIEN BAG 
'TALENTTYVEN'

Jonatan, var du tiltrukket af idéen om at skulle 

bosse folk rundt og bestemme over dem?

jonatan: ”Nej, det der med at bestemme over 

folk giver ikke det helt store kick for mig. Det sag-

de mig ikke så meget. Det opdagede jeg, da jeg 

var direktør på Nørrebro Teater. Desværre, for jeg 

troede, det ville være mere tilfredsstillende.”

Casper, hvad synes du: Virkede det som om, 

at Jonatan kunne lide at bestemme?

jonatan: ”Nu skal du tænke dig godt om!”

casper: ”Nej, virkelig ikke. Overraskende lidt, 

faktisk. Nogle gange efterlyste jeg, at Jonatan 

kom med nogle flere anvisninger - nogle flere: 

Det må du, og det skal du ikke gøre, du skal gå 

i dén retning.”

Er det svært at få folk til at være sjove?

jonatan: ”Man skal råbe: ’Vær sjovere!’ Det 

skal springe ud af en situation, der er sjov eller 

nogle replikker, der er sjove. Men helst en sjov 

situation, for så kan man som skuespiller blive 

ved med at malke den scene.”

pReMieRe: 
DVD/BLU-R aY: 
12/02

måneDens
uDGivelse:

talenttyven

kINO TV-INTERVIEw MED JONATAN SPANG OG cASPER cRUMP

Jonatan Spang sprang sidste år ud som spillefilmsinstruktør med ’Talent-

tyven’ - en komedie der stiller spørgsmålet: Hvad er egentlig  talent? 

I filmen har Mark (Casper Crump) ikke så meget talent, og hans karriere 

som boyband-medlem er på vej mod afgrunden. Imens finder hans

kæreste Laura (Mille Lehfeldt) ud af, at hun har masser af talent. Men da 

Mark opdager, at talent kan stjæles fra andre, sætter han en  plan i værk. 

se kino 
tV-interview 

læs mere 
på side 12

Se heLe iNTeRVieWeT 
MeD JONaTaN SpaNG 

OG CaSpeR CRUMp VeD 
aT SCaNNe QR-kODeN.

pReMieRe: 
DVD/BLU-RaY:

12/02
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BAcHELORETTE

Bryllupskomedie med Kirsten Dunst, Lizzy Caplan og Isla Fisher som bru-

depiger, der har svært ved at acceptere, at deres halvkiksede veninde 

skal giftes før dem. Komedien hører blandt de grovkornede af slagsen 

ligesom ’Brudepiger’, og er man fan af Hangover-filmene, er ’Bacheloret-

te’ en pendant med kvindeligt fortegn.

UDkOMMeR: BLU-R aY / DVD 12/02 

kAPRINGEN

Pilou Asbæk leverer en gribende præstation som skibskokken, hvis 

fragtskib bliver kapret af somaliske pirater. Nu skal han kæmpe for sit 

liv, mens skibsrederiets chef (Søren Malling) forsøger at forhandle sin 

besætning hjem i god behold. Iscenesat af den ene halvdel af instruktør-

parret bag ’R’ (2010), Tobias Lindholm. 

UDkOMMeR : DVD / BLU-R aY 12/02

SkYFALL

Den største film i de danske biografer i 2012 blev James Bonds 23. missi-

on, ’Skyfall’. Daniel Craig har igen titelrollen og står overfor den udspe-

kulerede terrorist Silva (Javier Bardem). Bonds chef, M (Judy Dench), er 

denne gang i centrum for begivenhederne, og filmen har indspillet over 

en mia. dollars på verdensplan.

UDkOMMeR: DVD / BLU-R aY 18/02

PARANORMAL AcTIVITY 4

Der er gået fem år, siden Katie og Hunter forsvandt, og på dette tids-

punkt oplever en forstadsfamilie mystiske hændelser i deres nabolag. 

Overvågningskameraer, dæmoniske kræfter og forskræmte hovedper-

soner er stadig indholdet i fjerde kapitel af den lukrative Paranomal-serie.

UDkOMMeR: DVD / BLU-R aY 26/02

VIcEVæRTEN

Lars Mikkelsen er titelpersonen Per, der finder en nøgen pige (Julie Zan-

genberg) i en tom lejlighed. Hun viser sig at have helbredende evner, 

som Per og hans venner snart udnytter. Mange missede det danske dra-

ma i biograferne, men nu foreligger muligheden for at se den på DVD. 

UDkOMMeR: DVD 26/02

LAwLESS

Bondurant-brødrene Jack, Forrest og Howard sælger hjemmebrændt spiri-

tus fra deres afsidesliggende hus i forbundstidens USA. Men så bliver den 

kompromisløse politibetjent Rakes sat på sagen for at stoppe brødrenes 

virksomhed. Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce og Jessica Chastain 

spiller hovedrollerne i gangster-dramaet ’Lawless’, der er instrueret af 

manden bag ’The Proposition’ (2005).

UDkOMMeR: DVD / BLU-R aY 28/02
 

PALME
Kritikerne roste dokumentarfilmen om Olof Palme til skyerne, og nu kan 

den ses på DVD. Filmen fortæller historien om den svenske, socialde-

mokratiske politiker ud fra bl.a. arkivoptagelser med journalisten Da-

vid Frost på TV, hos Fidel Castro på Cuba og blandt ungdomsoprørere 

i Stockholm.

UDkOMMeR: DVD 28/02
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DIREkTE PÅ DVD/BLU-RAY

VARM OP TIL OLE LUND kIRkEGAARD

Fire nye film der ikke gik i de danske biografer

Med biografpremieren 
på Ole Lund Kirkegaards 
’Otto er et næsehorn’ 
den 7. februar kan du se
eller gense de to forrige 
animationsfilmatiseringer 
af børnebogsforfatteren.

THE PERkS OF BEING 

A wALLFLOwER

Charlie (Logan Lerman) er en in-

trovert, ung fyr, der skifter skole og 

bliver venner med de mere erfarne 

Sam (Emma Watson) og Patrick (Ezra 

Miller). Forholdet åbner Charlies øjne 

for den virkelige verden - med alle de 

op- og nedture ungdommen byder 

på. ’The Perks of Being a Wallflower’ 

er baseret på en ungdomsbog af Ste-

phen Chbosky, som også har instru-

eret filmen. 
UDkOMMeR: 
DVD 12/02

HOUSE AT THE END 

OF THE STREET

Gyser om en kvinde (Elisabeth Shue) 

og hendes datter (Jennifer Lawren-

ce), der flytter til en ny by blot for at 

opdage, at et frygteligt mord engang 

fandt sted i nabohuset. Datteren bli-

ver mod al sund fornuft venner med 

husets mandlige beboer, og snart 

begynder fortiden at trænge sig på. 

Jennifer Lawrence er ét af tidens 

hotteste navne i Hollywood med ho-

vedrollen i The Hunger Games-serien 

samt en Golden Globe-sejr og en ny-

lig Oscar-nominering.  
UDkOMMeR: 
BLU-R aY / DVD 19/02

PREMIUM RUSH

Et cykelbud (Joseph Gordon-Levitt) 

afhenter en pakke, som en korrupt 

politimand (Michael Shannon) død 

og pine skal have fingrene i. Pludselig 

starter en intens jagt gennem New 

Yorks gader - bil versus cykel! Instruk-

tøren David Koepp er især kendt som 

manuskriptforfatteren bag film som 

’Jurassic Park’ (1993), ’Mission: Impos-

sible’ (1996) og ’Panic Room’ (2002).
UDkOMMeR: 
BLU-R aY / DVD 19/02

BULLY

Hvert år mobbes 13 millioner ame-

rikanske børn i skolen, online, i 

bussen, via mobiltelefonen eller 

på gaden. Mobning er den mest 

almindelige form for vold i Ame-

rika, og det centrale emne for do-

kumentarfilmen ‘Bully’, der kigger 

nærmere på, hvordan mobningen 

påvirker hele den amerikanske 

befolkning. Filmen fik oprindeligt 

en høj amerikansk censur pga. det 

hårde emne, men blev ændret til 

en 13-censur efter 500.000 under-

skrifter indsamlet af producenten.
UDkOMMeR: 
DVD 26/02

ORLA FRøSNAPPER

Familiefilm baseret på Ole Lund Kirkegaards bog om den sommer, hvor 

den 10-årige Victor og hans bedste ven Jakob må se deres værste fjen-

de, den modbydelige, grimme, tyranniske og dumme Orla Frøsnapper, 

i øjnene.
eR UDkOMMeT

GUMMI T

Den anden animerede film fra Ole Lund Kirkegaards univers handler 

om den skvattede Ivan Olsen, der møder en heks og får superkræfter 

for en enkelt dag. Ivans far er begejstret for sin søns nye styrker, men 

det er ikke altid sjovt at være så stærk og dygtig. 
eR UDkOMMeT

E X P E R I E N C E       H I G H  D E F I N I T I O N
Blu-ray

disc
2074731

Frånskilda Sarah och hennes tonårsdotter Elissa här äntligen hittat drömhuset! Men när de får 

höra att det begåtts en massaker i den mystiska grannvillan rämnar idyllen. Och det blir inte 

bättre när Elissa börjar dejta den enda överlevande från massakern. Kommer det förflutna att 

upprepa sig? USA:s hetaste skådespelarnamn, Jennifer Lawrence (The Hunger Games) har  

redan briljerat inom både action och drama. Nu är det dags att höra henne skrika!

Fraskilte Sarah og hendes teenagedatter Elissa har endelig fundet drømmehuset! Men da de 

hører om fortidens massakrer i den mystiske nabovilla, sætter det en dæmper på idyllen. Og det 

bliver ikke bedre, da Elissa begynder at date den eneste overlevne fra massakren! Vil fortiden 

gentage sig? USA’s hotteste skuespillernavn, Jennifer Lawrence (The Hunger Games) har alle-

rede brilleret inden for både action og drama. Nu er det tid til at høre hende skrige!

Eronnut Sarah ja hänen teini-ikäinen tyttärensä Elissa ovat vihdoinkin löytäneet unelmien  

talonsa! Idylliin tulee säröjä, kun he kuulevat verilöylystä, joka tapahtui mystisessä naapurita-

lossa. Asiat eivät parane, kun Elissa alkaa tapailla verilöylyn ainoaa eloonjäänyttä. Toistaako 

menneisyys itseään? USA:n kuumin näyttelijä Jennifer Lawrence (Nälkäpeli) on jo loistanut  

toiminta- ja draamaelokuvissa. Nyt on aika kuulla, miten hän kirkuu!

Fraskilte Sarah og hennes tenåringsdatter Elissa har endelig funnet drømmehuset! Men når de 

hører om en massakre som har funnet sted i den mystiske nabovillaen legger det en demper på 

idyllen. Det blir heller ikke bedre når Elissa dater den eneste overlevende fra massakren! Vil 

fortiden gjenta seg? USAs heteste skuespillernavn, Jennifer Lawrence (The Hunger Games), har 

alt briljert innenfor både action og drama. Nå er tiden kommet til å høre henne skrike!

house at the end of the street

house at the end of the street

house at the end of the street

house at the end of the street

© 2012 HATES, LLC. All Rights Reserved.

RekommendeRas

fRån 15 åR

Reg nR: 168008

aldeRsgRense: 15 åR

VARNING! Denna Blu-ray-film (inkl. ljudspår) skyddas av Upphovsrättslagen. Det är förbjudet att använda Blu-ray:n för annat ändamål än enskilt bruk. All annan visning - såsom t ex i skolor, på bussar, klubbar, sjukhus eller 

hotell - och vidarespridning är förbjuden. Blu-ray:n får inte uthyras eller säljas till annan än konsument och får inte kopieras ens för enskilt bruk. Uthyrning av Blu-ray:n får endast ske om uthyraren har skriftligt avtal med

Nordisk Film AB. Blu-ray:n får inte exporteras, distribueras eller säljas utanför EU:s gränser. Överträdelse mot dessa regler kan leda till skadeståndsansvar och vissa fall till böter eller fängelse. 

Ansvarig utgivare: PIA GRÜNLER, NORDISK FILM AB, TEGELUDDSVÄGEN 80, BOX 27 184, 1102 52 STOCKHOLM

Denne Blu-ray film må kun sælges til privatpersoner af en af Nordisk Film A/S godkendt forhandler. Tilbagekøb, ombytning eller lignende tilbagekaldelse af Blu-ray filmen er ikke tilladt. Blu-ray filmen må kun benyttes til 

privat brug, d.v.s. til forevisning uden vederlag i private hjem. Det er forbudt at anvende Blu-ray filmen til offentlig forevisning, herunder gennem kabel-TV eller lignende. Udlejning, udlån eller kopiering af Blu-ray filmen er 

forbudt. Overtrædelse vil medføre straf og erstatningspligt. Endvidere vil man blive retsforfulgt af Foreningen af danske Videogramdistributører. NORDISK FILM A/S – ET EGMONT SELSKAB.

Denne Blu-ray platen kan bare selges til privatpersoner av en godkjent Nordisk Film forhandler. Blu-ray platen er kun ment til privat bruk, dvs. fremvisning uten vederlag i private hjem. 

All annen benyttelse, mangfoldiggjøring, kopiering, helt eller delvis, og offentlig fremvisning er strengt forbudt. ANSVARLIG: NORDISK FILM AS, POSTBOKS 4753, NYDALEN, 0421 OSLO.

VAROITUS! Tämä Blu-ray-levy on suojattu Suomen tekijäinoikeuslailla. Ainoastaan laillisten oikeuksien haltijan, OY NORDISK FILM AB:n, hyväksymä myyjä saa myydä tai vuokrata Blu-ray-

elokuvan yksityishenkilölle näytettäväksi korvauksetta yksityiskodeissa. Kaikki julkinen näyttö (kaapelitelevisio tai vastaava mukaanlukien), jäljentäminen (osittain tai kokonaan), lainaami-

nen tai jälleenmyynti on ankarasti kielletty. Kiellon noudattamatta jättäminen johtaa Suomen lainsäädännön mukaiseen rangaistukseen ja korvausvelvoitteeseen.

FORMAT:
ORG. TITLE:

HIGH DEFINITION wIDESCREEN 2.40:1 (1080p) HOUSE AT THE END OF THE STREET

AUDIO:
PROD. YR.:

RUN TIME:
101 MIN.

2012

SUBTITLES:
GENRE:

Danish, Finnish, Norwegian, Swedish, None HORROR/THRILLERENGLISH – DTS-HD MASTER AUDIO 5.1 -       DOLBY DIGITAL 5.1 
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FEATURE

OLIVER
STONE 
- nåR Han eR Bedst 

Med DVD-udgivelsen af thrilleren ’Savages’ er Oliver Stone 
atter aktuel. instruktøren, der engang var synonym med 
Amerikas dårlige samvittighed, har ikke skabt oprigtig 
furore siden midten af 90erne, og på kino.dk 
savner vi hans mere kontroversielle tid bag kameraet. 
Her er vores bud på fem stærke Oliver Stone-film.

PLATOON 
(1986)

Den barske fortælling om 

en ung soldats (Charlie 

Sheen) prøvelser med en 

psykopatisk sergent (Tom 

Berenger) er baseret på 

Stones egne oplevelser 

under Vietnam-krigen. Han 

skrev manuskriptet i 1976, 

men måtte vente et helt 

årti, før et filmselskab bed 

på. ’Platoon’ endte med at 

vinde fire Oscars - bl.a. for 

Bedste instruktør.

wALL STREET 
(1987)

Året efter ‘Platoon’ skil-

drede Stone de kampe, der 

foregår bag en compu-

terskærm af mænd iført 

slips, seler og nålestribede 

skjorter. Fortællingen om 

finansmogulen Gordon 

Gekko og den unge 

aspirant, Bud Fox (igen 

Charlie Sheen), der ender 

med at fælde ham, hev 

en Oscar hjem til Michael 

Douglas og blev i 2010 fulgt 

op af ’Wall Street: Money 

Never Sleeps’.

JFk 
(1991)

Hvem myrdede John 

F. Kennedy? Stone har 

med ’JFK’ fat i den helt 

store konspirationsteori 

og bruger frit løs af fiktiv 

fakta om CIA, regeringen 

og Cuba. Selve dramaet om 

statsadvokat Jim Garrison 

(Kevin Costner) og hans 

omfattende anklager er dog 

helt igennem bundsolidt, 

veldrejet, stjernespækket 

og enormt seværdigt. 

NATURAL BORN 

kILLERS 
(1994)

Nutidens Bonnie og Clyde 

hedder Mickey og Mallory, 

og de dræber for at blive 

berømte. Stones vilde, og i 

sin tid eksperimenterende 

film, handler om mediernes 

romantisering af vold og 

gennemtrumfer sin egen 

pointe, da publikum imod 

al moral hepper på de to 

galninge og svælger i deres 

brutale adfærd. Alligevel 

blev Stone i retten tiltalt for 

at have ophidset til vold.

U-TURN 
(1997)

Overset perle fra sen-90er-

ne. Den mørke thriller 

byder på Sean Penn som 

manden, der kommer på 

seriøs deroute, da hans bil 

bryder sammen i en lille 

flække i ingenmandsland. 

Penn leverer en dejlig 

manisk præstation, Jennifer 

Lopez er femme fatale, og 

Billy Bob Thornton, Claire 

Danes og Joaquin Phoenix 

krydrer filmens beskidte 

landskab med herlige 

absurde biroller.

UDkOMMeR: 
BLU-R aY/DVD 12/2
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VINTERFERIENS
NYE UDGIVELSER

Forkæl ungerne med et par DVD- 

eller Blu-ray-film i børnehøjde

FAR TIL FIRE - TIL SøS

Søs og Peter skal giftes, og hele familien er i fuld gang 

med forberedelserne til den store dag. Men da Peters 

plejefar, Skipper, pludselig får brug for hjælp til at 

vinde den årlige kapsejlads for træskibe, må familien 

komme til undsætning og deltage i konkurrencen.

UDkOMMeR : BLU-R aY / DVD 05/2

kLOkkEBLOMST - VINGERNES HEMME-

LIGHED

I animationsfilmen ’Klokkeblomst og vingernes hem-

melighed’ drager Peter Pans veninde ind i Vintersko-

vene - et forbudt og mystisk sted. Men sommerfeer og 

vinterfeer har normalt ikke lov til at besøge hinandens 

riger, og hvis de gør, risikerer de at miste deres vinger. 

UDkOMMeR:: BLU-R aY / DVD 10/2

POcANHONTAS PÅ BLU-RAY

Både Disneys originale film om indianerpigen Poca-

hontas og fortsættelsen med undertitlen ’Rejsen til 

England’ får nu debut på Blu-ray. 

UDkOMMeR: BLU-R aY 05/02

VERTIGO (1958)
Netop kåret af filmmagasinet 

Sight & Sound til verdens bedste 

film foran ’Citizen Kane’, der ellers 

havde holdt positionen i hele 40 

år! Hitchcocks nok mest person-

lige film, der også har inspireret 

folk som David Lynch og Brian De 

Palma.

NORTH BY NORTHwEST 

(1959)
Cary Grant er reklamemanden 

med de helt forkerte mennesker 

på nakken i en film om forvekslet 

identitet og med flere ikoniske 

scener, deriblandt flyjagten hen 

over kornmarken og klatreturen på 

Mount Rushmore.

PSYcHO (1960)
’Hitchcock’ handler om indspil-

ningerne af denne gyser, der in-

troducerede én af filmhistoriens 

mest komplekse mordere, Norman 

Bates. Brusebadsscenen er en hi-

storie for sig, men der er meget 

andet at sætte pris på, bl.a. Antho-

ny Perkins’ formidable præstation 

som Bates.

THE BIRDS (1963)
Naturen går amok i en lille hav-

neby i Californien, og pludselig 

begynder fugle fra nær og fjern 

at angribe sagesløse mennesker. 

Billedet af Alfred Hitchcock med 

en fugl på armen er ikonisk og et 

kløgtigt reklamestunt for denne 

sublime gyser.

VARM OP TIL: 
HITcHcOck

I den aktuelle biograffilm ’Hitchcock’ møder vi mesterinstruktø-

ren under indspilningerne til ’Psycho’, men flere af hans klassike-

re nævnes i filmen.
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ROSEMARY'S BABY  (1968)

Før Roman Polanski måtte flygte fra USA på 

grund af en pædofilidom, instruerede han 

bl.a. mesterværket ’Rosemary’s Baby’ over 

Ira Levins bog. Det unge, barnløse par, Rose-

mary og Guy, flytter ind i en ny lejlighed, og 

fremtiden ligger for deres fødder. Så bliver 

Rosemary gravid, og pludselig bliver de ellers 

søde naboer lidt for omklamrende med deres tannisrod og lidt særlige 

”chokolademousse”. For hvad er det for et barn, Rosemary er ved at 

føde? Gyseren med Mia Farrow står som én af genrens stærkeste på 

grund af sin underspillede, psykologiske stil og sataniske plot.

udkommeR: Blu-RaY 12/02 

FLUGTEN FRA ALcATRAz (1979)

Clint Eastwood står i spidsen for en helhjer-

tet flugtmission fra det topsikrede fængsel 

Alcatraz i denne neglebidende klassiker, der 

er baseret på virkelige hændelser. Fængslet 

blev lukket kort tid efter, at begivenhederne 

fandt sted i virkeligheden. Filmen er det fem-

te og sidste samarbejde mellem Eastwood og 

instruktør Don Siegel, hvis mest kendte fælles 

film formentlig er ’Dirty Harry’ fra 1971.

udkommeR: Blu-RaY 12/02

Top 10

Blu-ray salg
uge 3, 2013:

 1.  Ted
 2.  The WaTch
 3.  The Bourne legacy
 4.  peTer pan - special ediTion
 5.  The expendaBles 2
 6.  Magic Mike
 7.  ToTal recall
 8.  The dark knighT rises
 9. sTolen
10.  ice age 4: på gyngende grund

se Mere på BlockBusTer.dk

BREAkING BAD SæSON 1-4

Walt har verdens største midtvejskrise. Han er kørt sur 

i sit job som svært overkvalificeret gymnasielærer i 

kemi, forholdet til konen er køligt, og han har netop fået 

konstateret uhelbredelig lungekræft. For at få råd til at 

forsøge familien og betale de dyre hospitalsregninger, 

begynder han og den tidligere elev Jesse Pinkman at 

fremstille og sælge dyrebare stoffer. ’Breaking Bad’ er 

en af de mest kritikerroste TV-serier nogensinde, og er 

karakteristisk ved sin originale leg med genrer og ufor-

udsete plotforløb. 

UDkOMMeR: DVD 05/02   

GIRLS 

HBO’s nye TV-serie ’Girls’ er blevet kaldt en slags ’Sex 

and the City’ for den yngre generation, da hvert afsnit på 

komisk manér følger fire unge kvinder og deres kærlig-

heds- og sexliv. ’Girls’ har netop vundet en Golden Globe 

for Bedste komedie-serie, og seriens skaber samt hoved-

rolle, Lena Dunham, blev af Times Magazine kåret som 

’Coolest Person of The Year’ i 2012. 

UDkOMMeR: BLU-R aY/DVD 05/02   

MÅNEDENS 
TV-SERIER

UDVALGTE 
GENUDGIVELSER



Top 3

gaMing salg
uge 2, 2013:

 playsTaTion 3
 1. call of duTy: 
  Black ops 2
 2. skylanders gianTs: 
  sTarTer pack
3.  skylanders gianTs: 
  BoosTer pack

xBox 360
 1. far cry 3
 2. call of duTy: 
  Black ops 2
 3. assassin’s creed iii

pc 
 1. The siMs 3: MonTe VisTa
2.  The siMs 3: årsTider
3.  World of WarcrafT

se Mere på BlockBusTer.dk
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ROSEMARY'S BABY  (1968)

Før Roman Polanski måtte flygte fra USA på 

grund af en pædofilidom, instruerede han 

bl.a. mesterværket ’Rosemary’s Baby’ over 

Ira Levins bog. Det unge, barnløse par, Rose-

mary og Guy, flytter ind i en ny lejlighed, og 

fremtiden ligger for deres fødder. Så bliver 

Rosemary gravid, og pludselig bliver de ellers 

søde naboer lidt for omklamrende med deres tannisrod og lidt særlige 

”chokolademousse”. For hvad er det for et barn, Rosemary er ved at 

føde? Gyseren med Mia Farrow står som én af genrens stærkeste på 

grund af sin underspillede, psykologiske stil og sataniske plot.

udkommeR: Blu-RaY 12/02 

FLUGTEN FRA ALcATRAz (1979)

Clint Eastwood står i spidsen for en helhjer-

tet flugtmission fra det topsikrede fængsel 

Alcatraz i denne neglebidende klassiker, der 

er baseret på virkelige hændelser. Fængslet 

blev lukket kort tid efter, at begivenhederne 

fandt sted i virkeligheden. Filmen er det fem-

te og sidste samarbejde mellem Eastwood og 

instruktør Don Siegel, hvis mest kendte fælles 

film formentlig er ’Dirty Harry’ fra 1971.

udkommeR: Blu-RaY 12/02

GAMING

ALIENS: cOLONIAL MARINES

I rummet kan ingen høre dig skrige. Det skulle da lige være din nabo, 

mens du spiller ’Aliens: Colonial Marines’. Shooter-spillet er blevet ud-

skudt flere gange, men alle, der kan huske de angstprovokerende cho-

keffekter i de to Aliens vs. Predator-spil (1999, 2001), vil vide, at der er 

uhygge gemt i spil baseret på James Camerons forrygende ’Aliens’ (1986). 

’Aliens: Colonial Marines’ foregår i tiden efter Camerons film, men som 

titlen antyder, spiller man en rumsoldat med alt, hvad det inkluderer af 

pulse-rifles, bevægelsesmålere og flammekastere. 

UDkOMMeR: pL aYSTaTiON 3 / XBOX 360 / pC: 12/02

METAL GEAR RISING: REVENGEANcE

I august 2012 offentliggjorde Konami, at en spillefilmsversion baseret på 

deres succesrige Metal Gear Solid-serie var i præproduktion. Indtil fil-

men får premiere, kan man spille det nyeste kapitel i serien med titlen 

’Metal Gear Rising: Revengeance’, der introducerer en ny central karak-

ter med navnet Raiden. Han er en tidligere barnesoldat og cyborg med 

ninja-egenskaber og derfor en værdig arvtager til den ellers ikoniske ho-

vedperson, Solid Snake. Som altid handler det om at kunne bevæge sig 

lydløst og ubemærket ind på fjenden, og denne gang har man endda et 

katana-sværd til hjælp.

UDkOMMeR: pL aYSTaTiON 3/ XBOX 360: 22/02

BøGER

THE DUDE AND THE zEN MASTER

AF JEFF BRIDGES & BERNIE GLASSMAN

Bedst som man troede, at Jeff ’The Dude’ Bridges ikke kunne blive mere 

cool, udkommer bogen ’The Dude and the Zen Master’. Her drager Brid-

ges’ livslange ven og buddhistiske zen-mester, Bernie Glassman, paral-

leller mellem The Big Lebowski-karakteren og en simpel, men utrolig 

godhjertet person fra den jødiske mysticisme. Bogen forsøger at påpege 

vigtigheden af ”det gode” i en indviklet verden og skildrer de to mænd i 

fri dialog om tilværelsen, latter og ikke mindst film. Er man klar på at følge 

The Dude væk fra bowlingbanen og ud i livets store spørgsmål, kan man 

købe ’The Dude and the Zen Master’ online.

eR UDkOMMeT

GADGETS

DJANGO UNcHAINED-AcTIONDUkkER

I kølvandet på Quentin Tarantinos blodige western ’Django Unchained’ 

udkom en række action-dukker i retrostil. Kollektionen bestod af 10 

figurer af bl.a. Jamie Foxx, Christoph Waltz og Leonardo DiCaprio, men 

produktionen er nu standset pga. mediernes harme over salget af slave-

dukker. Så der er stort potentiale for et fremtidigt politisk kontroversielt 

samlerobjekt blandt film- og dukke-nørder. Dukkerne kan stadig købes 

online for 29 dollars pr. stk. og 299 dollars for hele samlingen.

eR UDkOMMeT



TEKNOLOGI.

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

Den er i konstant bevægelse. Men der kommer 
altid et øjeblik med et stort gennembrud. Et 
gennembrud, der redefi nerer kategorien. Hvor 
alt det, der var før, kommer til at se gammeldags 
ud. TV er gået fra kedelige trækasser til smarte 
fl adskærme. Store ghettoblastere er blevet til 
MP3’ere i lommeformat, som alligevel kan inde-
holde mere musik, end du kan nå at lytte til i din 
levetid. Computere, som engang optog et helt 
rum, har nu svært ved at fylde en kuvert. Og nu 
er det sket endnu en gang. Vi introducerer vores 
nyeste, mindste og hurtigste nyskabelse.

B RO TH E R . D K / P R I N T 3 - 0
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Følg @kinodk og diskutér 
#oscardk live på Twitter

BEDSTE FILM 

 Amour

 Operation Argo

 Django Unchained

 Hushpuppy 

 Les Misérables

 Life of Pi

 Lincoln

 Silver Linings Playbook

 Zero Dark Thirty

BEDSTE INSTRUkTøR 

 Michael Haneke - Amour

 Benh Zeitlin - Hushpuppy

 Ang Lee - Life of Pi

 Steven Spielberg - Lincoln

 David O. Russell 

 - Silver Linings Playbook

BEDSTE MANDLIGE 

HOVEDROLLE

 Bradley Cooper 

 - Silver Linings Playbook

 Daniel Day-Lewis - Lincoln

 Hugh Jackman - Les Misérables

 Joaquin Phoenix - The Master

 Denzel Washington - Flight

BEDSTE kVINDELIGE 

HOVEDROLLE

 Jessica Chastain - Zero Dark Thirty

 Jennifer Lawrence 

 - Silver Linings Playbook

 Emmanuelle Riva - Amour

 Quvenzhané Wallis - Hushpuppy

 Naomi Watts - The Impossible

BEDSTE MANDLIGE 

BIROLLE

 Alan Arkin - Operation Argo

 Robert De Niro 

 - Silver Linings Playbook

 Philip Seymour Hoffman 

 - The Master

 Tommy Lee Jones - Lincoln

 Christoph Waltz 

 - Django Unchained

BEDSTE kVINDELIGE 

BIROLLE

 Amy Adams - The Master

 Sally Field - Lincoln

 Anne Hathaway - Les Misérables

 Helen Hunt - The Sessions

 Jacki Weaver 

- Silver Linings Playbook

BEDSTE ORIGINALE 

MANUSkRIPT

 Amour - Michael Haneke

 Django Unchained 

 - Quentin Tarantino

 Flight - John Gatins

 Moonrise Kingdom 

 - Wes Anderson og Roman Coppola

 Zero Dark Thirty - Mark Boa

BEDSTE MANUSkRIPT 

OVER ET ANDET 

FORLæG

 Operation Argo - Chris Terrio

 Beasts of the Southern Wild 

 - Lucy Alibar og Benh Zeitlin

 Life of Pi - David Magee

 Lincoln - Tony Kushner

 Silver Linings Playbook 

 - David O. Russell

BEDSTE 

UDENLANDSkE FILM

 Amour - Østrig

 Kon-Tiki - Norge

 No - Chile

 En kongelig affære - Danmark

 War Witch - Canada 

BEDSTE

ANIMEREDE FILM

 Frankenweenie

 ParaNorman

 Piraterne!

 Modig

 Vilde Rolf

 

BEDSTE UNDER-

LæGNINGSMUSIk

 Anna Karenina - Dario Marianelli

 Operation Argo   

 - Alexandre Desplat

 Life of Pi - Mychael Danna

 Lincoln - John Williams

 Skyfall - Thomas Newman

BEDSTE SANG

 Before My Time - Chasing Ice

 Everybody Needs a Best Friend 

 - Ted

 Pi’s Lullaby - Life of Pi

 Skyfall - Skyfall

 Suddenly - Les Misérables

 

BEDSTE 

FOTOGRAFERING

 Seamus McGarvey 

 - Anna Karenina

 Robert Richardson 

 - Django Unchained

 Claudio Miranda - Life of Pi

 Janusz Kaminski - Lincoln

 Roger Deakins - Skyfall

 

BEDSTE kOSTUME-

DESIGN

 Jacqueline Durran 

 - Anna Karenina

 Paco Delgado - Les Misérables

 Joanna Johnston - Lincoln

 Eiko Ishioka - Mirror Mirror

 Colleen Atwood 

 - Snow White and the Huntsman

 

BEDSTE ScENOGRAFI

 Anna Karenina 

 Hobbitten: En uventet rejse

 Les Misérables 

 Life of Pi 

 Lincoln 

BEDSTE VISUELLE 

EFFEkTER

 Hobbitten: En uventet rejse 

 Life of Pi 

 The Avengers 

 Prometheus 

 Snow White and the Huntsman

BEDSTE 

LYDREDIGERING

 Operation Argo 

 Django Unchained 

 Life of Pi 

 Skyfall 

 Zero Dark Thirty

BEDSTE LYDMIx

 Operation Argo 

 Les Misérables 

 Life of Pi 

 Lincoln

 Skyfall

BEDSTE 

DOkUMENTARFILM

 5 Broken Cameras 

 The Gatekeepers 

 How to Survive a Plague 

 The Invisible War 

 Searching for Sugar Man 

BEDSTE kORTFILM 

(LIVE AcTION)

 Asad 

 Buzkashi Boys 

 Curfew 

 Death of a Shadow 

 Henry

BEDSTE kORTFILM 

(ANIMATION)

 Adam and Dog 

 Fresh Guacamole 

 Head over Heels

 Maggie Simpson in 

 ”The Longest Daycare”

 Paperman

BEDSTE kORTE  

DOkUMENTARFILM

 Inocente 

 Kings Point 

 Mondays at Racine 

 Open Heart

 Redemption 

BEDSTE kLIPNING

 Operation Argo 

 Life of Pi 

 Lincoln 

 Silver Linings Playbook 

 Zero Dark Thirty 

BEDSTE MAkEUP

 Hitchcock

 Hobbitten: En uventet rejse

 Les Misérables

Besøg www.kino.dk og deltag i vores store konkurrence, hvor du skal tippe 13 Oscar-vindere.
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alt det, der var før, kommer til at se gammeldags 
ud. TV er gået fra kedelige trækasser til smarte 
fl adskærme. Store ghettoblastere er blevet til 
MP3’ere i lommeformat, som alligevel kan inde-
holde mere musik, end du kan nå at lytte til i din 
levetid. Computere, som engang optog et helt 
rum, har nu svært ved at fylde en kuvert. Og nu 
er det sket endnu en gang. Vi introducerer vores 
nyeste, mindste og hurtigste nyskabelse.
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