
LES MISERABLES

GRATIS DIT FILMUNIVERS //  MARTS 2013 

44

filmNY T //    ak Tuelle film //    kommeNde film //    kiNo.dk+  dVd · Blu-R aY · GamiNG   

MARTS

måNedeNs 
pRemieRefilm

FEATURE

fRiHed, liGHed
& BRodeRskaB



Børnebillet til LEGOLAND® 

-afleveres i billethuset

Børnebillet til LEGOLAND®

02730_LL_flyer_macdonald_2013.indd   1

04/02/13   13:26

1234

*Køb én voksenbillet til fuld pris ved billethuset i LEGOLAND og aflever 
samtidig kuponen fra din HARIBO-pose, så får du én fribillet til ét barn** 

**Gælder ét besøg for ét barn (3-12 år), i perioden 23/3 – 30/6 og 12/8 – 27/10 undtagen d. 17. august 2013. 
Værdi kr. 279. Kan KUN indløses ved billethuset i LEGOLAND® ved samtidig køb af en voksenbillet til fuld pris. 
Max. ét barn pr. fuldt betalende voksen og kun gyldig på købsdagen. Kuponen indgår i et pakketilbud og 
kan ikke kombineres med billetter købt på forhånd (herunder online billetter) eller andre rabatter. Kan ikke 
ombyttes til kontanter eller ændres til andre billettyper. Se koncertdato og åbningstider på LEGOLAND.dk 

LEGO, the LEGO logo, the Knob and Brick configurations, the Minifigure, LEGENDS OF CHIMA and LEGOLAND 
are trademarks of the LEGO Group. © 2013 The LEGO Group

Få én børnebillet til  
LEGOLAND® med Haribo!*

Find billetten på 2 nyheder og 5 klassikkere  
– i butikkerne fra februar. 

1234_Kino_Ann_Legoland_198x297 mm_f.indd   1 12-02-2013   10:16:50



Børnebillet til LEGOLAND® 

-afleveres i billethuset

Børnebillet til LEGOLAND®

02730_LL_flyer_macdonald_2013.indd   1

04/02/13   13:26

1234

*Køb én voksenbillet til fuld pris ved billethuset i LEGOLAND og aflever 
samtidig kuponen fra din HARIBO-pose, så får du én fribillet til ét barn** 

**Gælder ét besøg for ét barn (3-12 år), i perioden 23/3 – 30/6 og 12/8 – 27/10 undtagen d. 17. august 2013. 
Værdi kr. 279. Kan KUN indløses ved billethuset i LEGOLAND® ved samtidig køb af en voksenbillet til fuld pris. 
Max. ét barn pr. fuldt betalende voksen og kun gyldig på købsdagen. Kuponen indgår i et pakketilbud og 
kan ikke kombineres med billetter købt på forhånd (herunder online billetter) eller andre rabatter. Kan ikke 
ombyttes til kontanter eller ændres til andre billettyper. Se koncertdato og åbningstider på LEGOLAND.dk 

LEGO, the LEGO logo, the Knob and Brick configurations, the Minifigure, LEGENDS OF CHIMA and LEGOLAND 
are trademarks of the LEGO Group. © 2013 The LEGO Group

Få én børnebillet til  
LEGOLAND® med Haribo!*

Find billetten på 2 nyheder og 5 klassikkere  
– i butikkerne fra februar. 

1234_Kino_Ann_Legoland_198x297 mm_f.indd   1 12-02-2013   10:16:50

3KINO.DK // MARTS 2013

chEFREDAkTøR 
Søren Søndergaard / soren@kino.dk 

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

ORD 
Daniel Bentien / 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
2K Games, 20th Century Fox, 20th Century 
Pictures, Ashley Bristowe, Camera Film, Canal+, 
Classic Comics, Columbia Pictures, Disney 
Pictures, Largo Entertainment, MGM, Paramount 
Pictures, Pathé Cinéma, Pathé-Natan, Reel 
Pictures, Scanbox, SF Film, Sony Pictures, 
Square Enix, Karina Tengberg, TF1, UIP, Universal 
Pictures, United Artists Television, Warner Bros., 
Øst for Paradis

Sankt Peders Stræde 30c, st. 
1453 København K
Tlf. 32 14 65 85 / www.kino.dk

kINO.Dk ER:

©UIP

D e samme klassikere filmatiseres igen og 

igen, og mindst hvert femte år kan man 

være i selskab med Grev Dracula og hans ubudne 

gæster på slottet i Transsylvanien eller være vidne 

til Romeo og Julies tragiske skæbne. Umiddelbart 

kan det forekomme overflødigt, men nogle histori-

er kan bære den ene filmatisering efter den anden. 

Det er der som regel flere forklaringer på.

For det første er mange filmatiseringer mere el-

ler mindre mislykkede. Alexander Dumas ville 

formentlig vende sig i graven over Hollywoods 

behandling af ’De tre musketerer’, der ikke siden 

1970erne har fået en rigtig vellykket filmversion, 

ligesom det synes umuligt at tackle Mary Shelleys 

’Frankenstein’ på et niveau, der nærmer sig filmene 

med Boris Karloff fra 1931 og 1935. De mislykkede 

forsøg giver andre blod på tanden, og hver gang 

håber man, at næste filmatisering bliver bedre. Så-

dan kan man blive ved, indtil det rent faktisk lykkes 

at gøre det oprindelige forlæg ære.

For det andet er der selve definitionen på en klassi-

ker. Selvom klassikerbegrebet er omdiskuteret, sy-

nes litteraturens største værker dog alle at række 

ud over deres samtid og være gældende for alle ge-

nerationer. En klassiker kan derfor fortolkes mange 

gange, hvilket filmverdenen hellere end gerne gør i 

forskellige indpakninger.

Victor Hugos roman ’Les Misérables’ er således 

filmatiseret mere end 55 gange i forskellige afskyg-

ninger, og nu er der premiere på den seneste i ræk-

ken - denne gang baseret direkte på den populære 

musical af samme navn. Den nyeste fortolkning 

bunder dog stadig i de vanlige kriterier: Trods tal-

rige forsøg har det ikke altid været nemt at over-

føre den klassiske fortælling til film, og romanens 

emner er lige så relevante, som de altid har været.

Derfor vil filmverdenen altid fortsætte med at ka-

ste sig over verdenslitteraturens store klassikere, 

og derfor kan Victor Hugos tidløse fortælling om 

frihed, oprør og kærlighed atter ses på det store 

lærred.

God fornøjelse i biografen.
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RETTELSE TIL 
SIDSTE MAGASIN

i februar-nummeret af kino.dk-

magasinet skrev vi i omtalen af filmen 

’The Human scale’, at Jan Gehl døde 

sidste år. dette er ikke korrekt - Jan Gehl 

er i højeste grad i live. Vi beklager fejlen.

© Gehl architects / ashley Bristowe

i en afstemning på kino.dk er ’pulp fiction’ (1994) 
blevet kåret som Quentin Tarantinos bedste film, 
efterfulgt af de to seneste succeser, ’inglourious 
Basterds’ og ’django unchained’.

Historier fra sitet

1 PulP Fiction

2 inglourious 
 Basterds

3 django 
 unchained

4 reservoir dogs

5 Kill Bill: vol. 1

6 Kill Bill: vol. 2

7 jacKie Brown

8 death ProoF

antal stemmer i alt: 
3.489. se flere afstemninger på 
www.kino.dk/dokumenter/
top-10-lister-og-afstemninger 

QUENTIN 
TARANTINOS 
BEDSTE FILM: 

'pULp FIcTION'
ER BEDST! 

NyE LISTER på kINO.Dk 

er du nysgerrig omkring, hvilke film der 

er biografgængerne og anmeldernes 

favorit- eller hade-film gennem de seneste 

år? Nu kan du finde svarene på kino.dk’s 

nye lister, der også inkluderer et overblik 

over de nyeste film på sitet.

Brugernes top 100
Brugernes Bund 50
Anmeldernes top 100
Anmeldernes Bund 50
nyeste film på
kino.dk
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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
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Benyt rabatkoden 
spotdeal03
og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. marts 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. marts 2013 
og gælder både nye og nuværende medlemmer.
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h vorfor er du på kino.dk? 

Fordi jeg interesserer mig rigtig meget 

for film. jeg elsker at bruge tid både på at se og 

snakke om film.

Hvad er din favoritfilm? 

det må nok være ’love actually’. ikke stor film-

kunst og heller ikke nogen anmelderdarling. 

Men den er rørende, morsom og nok den bed-

ste kærlighedsfilm out there.

Hvad er din største biografoplevelse? 

den 17. januar i år var en meget stor dag for 

mig. efter fire år var tarantinos nyeste film en-

delig kommet. ikke nok med, at filmen var et 

sandt mesterværk, var publikum også helt fan-

tastisk. da det sluttede med stående ovation, 

var aftenen fuldendt.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde

fast i en elevator med? 

Quentin tarantino. verdens bedste in-

struktør og en sand legende. hvis han er 

optaget, så tom hiddleston. han er gude-

smuk og har den lækreste, britiske accent.

Hvilken film ville du helst leve i? 

ringenes herre. som elver. i enten rivendell 

eller lothlorien. der er ubeskrivelig smukt, 

alle ser latterligt godt ud, og man bliver iklædt 

de mest fantastiske kjoler og kapper. udøde-

ligheden tæller også højt.

Hvilken film glæder du dig mest til i marts?

det må blive ’smagen af rust og ben’ med altid 

smukke Marion cotillard eller den længe ven-

tede ’les Misérables’.

Hvilken film har du set flest gange?

’Fars fede juleferie’. det har været en familie-

tradition, siden jeg var helt lille.

Pil Mølgaard Thielke, 24 år, 
bor  i Aarhus og har været aktiv 
kino.dk- bruger i halvandet års tid.

månedens kino.dk-Bruger

Læs om mere end 215 kommende film på www.kino.dk

Vil du også være månedens kino.dk-bruger? 

Så skriv til line@kino.dk og fortæl hvorfor.

MEST VENTEDE FILM - SOMMER 2013

1

3 4 5

2
STAR TREK INTO DARKNESS MONSTERS UNIvERSITy 

THE WOLvERINE MAN OF STEEL THE MORTAL INSTRUMENTS:  DæMONERNES By

87,3% 
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FULDE NAVN:     

sylvester gardenzio stallone    
 
ALDER:        

66 år       

TRADEMARk kILLING MAchINE:    

john rambo      

FLEST DRAB:      

87 (john rambo, 2008)     
 
FILM cITAT:    adriaaaaaan! 
adriaaaaaan!      
    
SUpERhELT:      

judge dredd       

ROLLEN VI pRøVER AT GLEMME:   

country-sanger med dolly Parton   
i ’rhinestone’    
  
STøRSTE hIT:  

the expendables 2 
(312,6 mio. dollars) 
 
FøR GENNEM-
BRUDDET: 

Medvirkede i soft 
porn-filmen ’the 
Party at Kitty and 
stud’s’ fra 1970 

FULDE NAVN:     

arnold alois schwarzenegger    

ALDER:       

65 år      

TRADEMARk kILLING MAchINE:    

the terminator     

FLEST DRAB:     

81 (commando, 1985)    

FILM cITAT:    

i’ll be back!     
 
SUpERSkURk:      

Mr. Freeze     

ROLLEN VI pRøVER AT GLEMME:   

gravid med emma thompsons barn i ’junior’  
  
STøRSTE hIT:   

terminator 2  
(520 mio. dollars)  
 
FøR GENNEM-
BRUDDET: 

’hercules i new 
York’ krediteret 
som arnold 
strong ”Mr.  
universe”  

aktuel i 
the last  stand

aktuel i 
Bullet to 
the head

efter de populære tomb raider-film har hollywood forgæves 

forsøgt at spinde guld på spilfilmatiseringer. nu er de ameri-

kanske producenter atter i gaming-humør med flere ambitiøse 

projekter på vej. 

en ny filmudgave af det danskudviklede ’hitman’ rygtes at få Paul 

walker (Fast and Furious) i hovedrollen, mens spil-lejemorderen fra 

assassin’s creed måske kommer til live i form af Michael Fassbender 

(Prometheus). derudover er j.j. abrams i gang med at udvikle en filmati-

sering af enten ’half-life’ eller ’Portal’, og i 2015 kan alverdens gamere se 

frem til filmatiseringen af online-spillet over dem alle, world of warcraft.

HOLLyWOOD 
ER I GAMING-

hUMøR

FILMNyT
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FILMNyT

en kongelig affære-instruktøren nikolaj ar-

cel skal instruere en amerikansk gangsterfilm 

baseret på romanen ’the Power of the dog’ af 

savages-forfatteren don winslow. arcel får 

et budget i omegnen af 50-60 mio. dollars, 

og samarbejdspartneren gennem mange år, 

rasmus heisterberg, skriver manuskriptet. 

Filmen forventes at få amerikansk premiere 

i november 2014, med der er endnu intet nyt 

om rollebesætningen.

NIKOLAJ ARCEL 
FILMATISERER
GANGSTERROMAN

STAR 
wARS -maNia
Medmindre du har boet i en hule, ved du nok allerede, at Disney har købt rettighederne til George Lucas’ 

Star Wars-saga og allerede er godt i gang med at udvide den populære rum-franchise. Disney planlægger 

først og fremmest tre nye film, hvoraf den første får premiere i 2015 med J.J. Abrams som instruktør. 

Disse skal foregå i tiden efter de seks Star Wars-film og bliver således film nummer 7, 8 og 9 i serien. 

Men Disney stopper ikke der. En række selvstændige spin offs over person-

galleriet er nemlig også på vej. Han Solo og Boba Fett bliver formentlig 

de første til at få egne film, mens Master Yoda også er et populært bud. 

Optagelserne til disse selvstændige film starter i 2015 - samme år som 

’Star Wars: Episode VII’ får premiere. 

jennifer lawrence om ’the hunger games’.

HVad 
saGde 

HuN?

Lad være
med at se filmen, jeg
er en trold. Jeg synes 
filmen var god, men 
deres største fejl-
tagelse var mig!

  

  

  

  

  

  

  

  

vIDSTE
DU AT…?
… sean Bean skal spille med 
i lana og andy wachowskis 
nye science fiction-film ’jupiter 
ascending’

… lone scherfig skal filmatisere 
det kontroversielle teaterstykke 
’Posh’ om en elitær oxford-klub

… david fincher instruerer  
justin timberlakes nye musik- 
video ’suit & tie’

… Guillermo del Toro og hush-
puppy-manuskriptforfatteren 
lucy alibar arbejder på en ny 
filmudgave af ’den hemmelige 
have’

… Bond-baben eva Green skal 
spille kvinden, folk vil slå ihjel for 
i ’sin city: a dame to Kill For’

… kenneth Branagh formentlig 
skal instruere en ny version af 
askepot 

… Jamie foxx og paul Giamat-
ti skal spille de to superskurke i 
’the amazing spider-Man 2’ 

… de resterende medlemmer 
af monty python genforenes i 
science fiction-farcen ’absolutely 
anything’



‘AN ABSOLUTELY 
MIND-BLOWING EXPERIENCE’

THE GUARDIAN

MARCH 26TH
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‘ASTONISHING, AUDACIOUS,
UNMISSABLE’

OFFICIAL XBOX MAGAZINE

FROM THE MAKERS OF
THE HIGHEST RATED FIRST PERSON

SHOOTER OF ALL TIME*

*Based on metacritic average rankings across available platforms. © 2002-2013, Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Irrational Games. BioShock, BioShock Infi nite, BioShock Infi nite: Industrial Revolution, Irrational 
Games, 2K Games and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under 
license from Microsoft. “2”, “PlayStation”, “PS3” , “Ã” and “À” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All other marks are property of their respective owners. All rights reserved. 

kOMMENDE
STJERNE

Dane 
DeHaan

Mere om 
’the Place 

Beyond the 
Pines’ på

 side 28

ane dehaan ligner med sit lyse-

brune hår, markerede ansigts-

træk og krystalklare øjne en ung og 

farlig udgave af leonardo dicaprio. 

dehaans karriere bevæger sig dog 

mere i retning af skæv karakterskue-

spiller, og den 25-årige amerikaner 

bliver næppe førsteelsker i morgen-

dagens ’titanic’.  

rollen som jesse i hBo’s anmel-

derroste ’in treatment’ overfor bl.a. 

gabriel Byrne kickstartede i 2010 

dehaans karriere, og efter en stør-

re rolle i den populære vampyrserie 

’true Blood’ (2011) fik han sit gen-

nembrud som alternativ superhelt 

i independent-hittet ’chronicle’ 

(2012). Filmen om tre drenge, der får 

superkræfter med katastrofale føl-

ger, markerede dehaan som et stjer-

nefrø med dramatisk potentiale, og 

siden da har det unge talent været 

en efterspurgt mand. 

sidste år medvirkede dehaan såle-

des i tre vidt forskellige film. Først 

bryggede han moonshine for tom 

hardy og shia laBeouf i gangster-

dramaet ’lawless’, derefter stod han 

ret som soldat i steven spielbergs 

storfilm ’lincoln’, og i denne måned 

er dehaan aktuel i de danske biogra-

fer som ryan goslings søn i ’the Pla-

ce Beyond the Pines’.

2013 byder endvidere på to drabelige 

dramaer og et stk. garanteret block-

buster. i ’devil’s Knot’ skal han spille 

en teenager beskyldt for et satanisk 

mord, og i ’Kill Your darlings’ får han 

lov til at kysse med selveste harry 

Potter (daniel radcliffe). Begge tit-

ler kommer dog formentlig til at stå 

i skyggen af dehaans tilbagevenden 

til superheltegenren, når han overta-

ger james Francos rolle som harry os-

borne i ’the amazing spider-Man 2’.

D

FULDE NAVN    
dane William deHaan  
 
FøDT 6. februar 1987 
 
høJDE 173 cm.   
   
GENNEMBRUDSROLLE   
Chronicle   
 
BONUSINFO    
er trods sin unge alder pt. fan-favorit 
til rollen som luke skywalker i de 
nye star Wars-film    
 
AkTUEL FILM    
The place Beyond the pines 
 
kOMMENDE FILM    
The amazing spider-man 2
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scan Qr-koderne med din 
mobil for at se traileren til 
de forskellige film. taksten 
afhænger af dit data-abonne-
ment. 
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WWW.SAMMY2THEMOVIE.COM

STUDIOCANAL AND NWAVE PICTURES PRESENT AN AROUND THE WORLD IN 50 YEARS  PARADIS FILMS  EAGLE PICTURES CO-PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH ANTON CAPITAL ENTERTAINMENT  CANAL + AND ILLUMINATA PICTURES
 MUSIC

COMPOSED BY RAMIN DJAWADI STORY
BY BEN STASSEN  DOMONIC PARIS SCREENPLAY

BY DOMONIC PARIS PRODUCED
BY BEN STASSEN  CAROLINE VAN ISEGHEM  DOMONIC PARIS  GINA GALLO  MIMI MAYNARD

EXECUTIVE
PRODUCED BY OLIVIER COURSON  ERIC DILLENS CO-EXECUTIVE

PRODUCED BY ERIC HEUMANN  MARK LOMBARDO DIRECTED
BY BEN STASSEN  VINCENT KESTELOOT

KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

TRaNCe

sammYs sToRe
eVeNTYR 2

CRoods THe HosT

THe lasT sTaNd THe plaCe 
BeYoNd Til
piNes



13KINO.DK // MARTS 2013 13

pREMIERE I MARTS

TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE EN DEL AF FORTIDEN

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

www.croods.dk CroodsDanmark

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

OGSÅ I

07/03
ThE LAST STAND . . . . . . . . s 14
action

Oz: ThE GREAT
AND pOwERFUL  . . . . . . . . . s 16
adventure

ThE SESSIONS  . . . . . . . . . . s 18
drama / Romantik

14/03
cLOUD ATLAS . . . . . . . . . . . . . s 19
science fiction

TRANcE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Thriller

SMAGEN AF RUST OG BEN 
drama / Romantik . . . . . . . . . . . . . s 22

BULLET TO 
ThE hEAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . s 22
action / Thriller

21/03
LES MISERABLES . . . . . . . s 23
musical / drama

OppE på
VALMUEBAkkEN . . . . . . . . s 24
animation / drama 

TIL UNGDOMMEN . . . . . . . . s 24
dokumentar

MGp MISSIONEN . . . . . . . s 25
familiefilm

cROODS . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
animation / familiefilm

SAMMyS STORE 
EVENTyR 2 . . . . . . . . . . . . . . s 27
animation / familiefilm

28/3
ThE pLAcE BEOyUND 
ThE pINES . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
drama / Thriller

G.I. JOE:
GENGæLDELSEN  . . . . . . . s 29
action / adventure

ThE hOST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
science fiction / Romantik

DET GRå GULD  . . . . . . . . . . s 31
komedie / drama

MARINA ABRAMOVIc:
ThE ARTIST IS pRESENT 
dokumentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 31



se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere 
på side 12

B RO TH E R . D K / P R I N T 3 - 0
*ISO/IEC 24734 

EN DAG BLIVER ALLE 
PRINTERE LAVET SÅDAN!

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

Udskrivning i liggende retning
MFC-J4510DW giver dig landskabsprint 
i A4-format samt mulighed for A3-print.

Mobilt print
Print direkte fra din mobile enhed 
via iPrint&Scan eller AirPrint.

Cloud-tilslutning
Print 3.0 er tilsluttet din digitale verden. 
Udskriv fra en lang række cloud-tjenester.

Hastighed
Det nye og større printhoved giver 
hurtigere print – op til 18 ipm* i farve.

Multifunktionel – alt-i-én!
Print 3.0 går ikke på kompromis. 
Farveprint, -scan, -fax, -kopi og cloud. 

Blækpatroner med høj kapacitet 
Ekstra store patroner giver dig lavere sidepris 
og sparer miljøet for en masse affald.

MFC-J4510DW-Kino-Marts.indd   1 2/12/2013   9:40:04 AM

sHeRif sCHWaRZeNeGGeR

ThE LAST STAND

Owens (arnold schwarzenegger) lever et 

stille liv som sherif i den søvnige grænseby 

summerton junction. han har trukket sig tilbage 

fra sit job som politibetjent i los angeles og hå-

ber egentlig bare på at nyde de sidste år som ak-

tiv lovhåndhæver. imens er en berygtet narkoba-

ron på flugt fra FBi i en specielt udstyret bil med 

et gidsel og et slæng af hårdkogte bandemedlem-

mer. hans mål er at krydse grænsen til Mexico, 

og vejen går i den forbindelse forbi summerton 

junction. den samlede politistyrke har kun ét sid-

ste forsøg til at stoppe ham, og owens bliver en 

vigtig brik i regnskabet.

efter en årrække som guvernør i californien er 

verdens måske største actionstjerne gennem 

tiderne, arnold schwarzenegger, tilbage på det 

hvide lærred. det er hans første hovedrolle siden 

’terminator 3: rise of the Machines’ (2003), men 

sidste år optrådte han kort i ’the expendables 2’, 

og senere i år kan vi opleve ham i fængselsfilmen 

’the tomb’ over for sylvester stallone. Filmen er 

den sydkoreanske instruktør jee-woon Kims før-

ste amerikanske produktion, men han er kendt i 

vesten for film som ’a tale of two sisters’ (2003) 

og ’a Bittersweet life’ (2005).

arnold schwarzenegger 
har bekræftet, at han ven-
der tilbage til den franchise, 
der kickstartede hans karriere 
med ’Terminator 5’.

74,5% 
93 
stemmer

ORIGINALTITEL The Last Stand  
   
INSTRUkTøR Jee-woon Kim  
 
SkUESpILLERE
Arnold Schwarzenegger, Genesis 
Rodriguez, Luis Guzmán, Peter 
Stormare, Jaimie Alexander, Johnny 
Knoxville, Forest Whitaker, Rodrigo 
Santoro, Harry Dean Stanton  
  
LAND USA, 2013   
 
SpILLETID  107 minutter  
 
pREMIERE

07/03

ACtion
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ORIGINALTITEL    
Oz: T he Grea t and Power f ul 
 
INSTRUkTøR Sam Raimi   
 
SkUESpILLERE
James Franco, Mila Kunis,  
Michelle Williams, Rachel Weisz,   
Zach Braff, Tony Cox  
 
LAND  USA, 2013   
 
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

07/03

Adventure

3D

deNGaNG TRoldmaNdeN kom Til oZ

D en skruppelløse tryllekunstner Oscar Diggs 

(James Franco) transporteres fra sit cirkus i 

det støvede Kansas til det eventyrlige land Oz. Be-

folkningen i Oz er overbeviste om, at Oscar, med 

hans billige magiske tricks og illusioner, er den 

troldmand, alle har ventet på med længsel. Oscar 

bliver derfor sikker på, at store rigdomme er inden 

for rækkevidde, og at lykken er gjort. Men hans held 

er dog allerede ved at vende, da han bliver kon-

fronteret med de tre hekse, Theodora, Evanora og 

Glinda, der stiller spørgsmålstegn ved, om han nu 

også er den store og mægtige troldmand, han udgi-

ver sig for at være.

Da Victor Fleming i 1939 instruerede forfatteren L. 

Frank Baums børnebogsklassiker ’The Wizard of Oz’, 

blev det én af de mest elskede familiefilm nogen-

sinde. Instruktøren Sam Raimi lader sig inspirere af 

Baums fantasifulde univers, når han med ’Oz: The 

Great and Powerful’ fortæller forhistorien til ’The 

Wizard of Oz’. James Franco, der spillede Harry Os-

born i Raimis tre Spider-Man-film, har titelrollen, og 

tre af tidens mest feterede kvindelige skuespillere 

spiller hekse: Mila Kunis (Black Swan), Rachel Weisz 

(The Bourne Legacy) og Michelle Williams (My 

Week with Marilyn).

Robert downey Jr. 
og Johnny depp blev 
begge tilbudt rollen 

som oscar diggs.

77,1% 
140 
stemmer

Oz: ThE GREAT AND pOwERFUL

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12
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ORIGINALTITEL The Sessions 
  
INSTRUkTøR Ben Lewin  
 
SkUESpILLERE
John Hawkes, Helen Hunt, William 
H. Macy, Moon Bloodgood, Rhea 
Perlman, Robin Weigert   
 
LAND USA, 2012  
 
SpILLETID 95 minutter 
 
pREMIERE

07/03

drAmA / romAntik

pRofessioN: sex-suRRoGaT

THe SeSSIOnS

Mark er en veluddannet åndsfrisk poet, hvis 

kropsfunktioner er lammet af polio og derfor 

må leve i en jernlunge døgnet rundt. På det sidste er 

tankerne hos den 40-årige Mark begyndt at kredse 

om sex, og om han overhovedet er i stand til at udføre 

akten? Hans hjælper Vera (Moon Bloodgood) præsen-

terer ham derfor for muligheden i professionel hjælp, 

og efter kyndig vejledning og spirituelt samtykke hos 

sin præst (William H. Macy) hyrer Mark sex-surroga-

tet Cheryl (Helen Hunt). Ifølge reglerne kan de to kun 

afholde i alt seks sessioner, men dette er mere end 

nok til at søsætte et fascinerende forhold og kickstar-

te Marks manddom.

’The Sessions’ bygger på Mark O’Briens sandfærdi-

ge artikel om invalides forhold til sex og er på trods 

af sit tema en feel good-film, der sætter fokus på et 

sjældent udforsket emne i filmverdenen. De to ho-

vedrolleindehavere, John Hawkes (Winter’s Bone) 

og Helen Hunt (As Good as It Gets), blev begge no-

mineret til en Golden Globe for deres præstationer. 
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ORIGINALTITEL Cloud At l as 
  
INSTRUkTøRER    
Tom Tykwer, Andy og Lana Wachowski 
 
SkUESpILLERE
Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, 
Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona 
Bae, Ben Whishaw, Keith David, James 
D’Arcy, Susan Sarandon, Hugh Grant   
 
LAND   
Tyskland, USA, Hong Kong, Singapore,  
2012   
 
SpILLETID  172 minutter 
 
pREMIERE

14/03

sCienCe 
fiCtion

79,7% 
183 
stemmer

alT eR foRBuNdeT

cLOUD ATLAS

p å en stillehavsø i 1850 møder notaren Adam 

Ewing (Jim Sturgess) en slave og en excentrisk 

doktor. I Belgien i 1831 stifter den unge Robert Fro-

bisher (Ben Whishaw) bekendtskab med en kendt 

komponist og indleder et forhold til hans kone. I 1975 

kommer reporteren Luisa Rey (Halle Berry) på sporet 

af en atomkatastrofe i Californien takket været en 

vigtig kilde. I det nuværende England udsættes for-

lagschefen Timothy Cavendish (Jim Broadbent) for en 

række absurde hændelser. I fremtiden udspørges klo-

nen Sonmi~451 (Doona Bae) om sine skæbnesvangre 

handlinger, og i en endnu fjernere, dystopisk fremtid 

fortæller den gamle mand Zachry (Tom Hanks) om 

sine skelsættende oplevelser som ung.

Alle seks historier kædes mere eller mindre sammen 

i den ambitiøse filmatisering af David Mitchells lige-

ledes ambitiøse roman fra 2004, der sidste år blev 

oversat til dansk. Mange af de store skuespillere 

har mindst fem forskellige roller, og filmen veksler 

konstant mellem fortid, nutid og fremtid. Science 

fiction-filmen, der med et episk snit behandler em-

ner som hævn, religion og kampen for retfærdig-

hed, er instrueret af ikke færre end tre instruktører, 

som tidligere har stået bag vidt forskellige film som 

Matrix-trilogien (Andy og Lana Wachowski) og ’Lola 

rennt’ (Tom Tykwer).

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12

med et budget på over 
100 mio. dollars er ’Cloud 

atlas’ blandt de dyreste film 
nogensinde, der ikke er produ-
ceret af de store filmselskaber.
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ORIGINALTITEL Trance 
  
INSTRUkTøR Danny Boyle  
 
SkUESpILLERE
James McAvoy, Rosario Dawson,  
vincent Cassel    
 
LAND UK, 2013  
 
SpILLETID 101 minutter 
 
pREMIERE

14/03

tHriller

HelT iNd i siNdeT

TRanCe

S imon (James McAvoy) er ansat ved et fint auk-

tionshus og hjælper en flok tyve med at stjæ-

le et stykke værdifuldt kunst for selv at få en bid af 

kagen. Kuppet går dog frygteligt galt - kunstværket 

forsvinder sporløst, tyvene stikker af, og Simon en-

der med at miste dele af sin hukommelse. Han væl-

ger derfor at opsøge en hypnotisør (Rosario Daw-

son) for at få sin hukommelse tilbage og derigennem 

finde frem til det forsvundne maleri. Snart begynder 

grænserne mellem virkelighed, begær og illusion at 

blive kraftigt udviskede, og Simon må indse, at han 

ikke kan stole på en levende sjæl.

Slumdog Millionaire-instruktøren Danny Boyle ven-

der med ’Trance’ hjem til thriller-genren, som i sin tid 

gav ham sit gennembrud med ’Shallow Grave’ (1994). 

Hovedrolleindehaveren, skotske James McAvoy, har 

haft en forrygende karriere fra gennembruddet som 

kentaur i ’Narnia: Løven, heksen og garderobeska-

bet’ (2005) til førsteelsker  i ’Becoming Jane’ (2007) 

og senest som superhelt i ’X-Men: First Class’ (2011). 

’Trance’ markerer det første samarbejde mellem 

McAvoy og Boyle.  

instruktøren 
danny Boyle tak-

kede i sin tid nej til 
at instruere ’alien: 

Resurrection’ (1997)

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12
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li (Matthias Schoenaerts) er i midten af 20erne 

og uden job. Derfor flytter han med sin femåri-

ge søn til Antibes i det sydlige Frankrig for at opsø-

ge sin søster (Corinne Masiero), som har sine egne 

problemer med penge og midlertidige småjobs. Ali 

får arbejde som dørmand på et diskotek, hvor han 

hjælper kvinden Stéphanie (Marion Cotillard) efter 

et barslagsmål. Stéphanie optræder til dagligt med 

spækhuggere i et gigantisk vandland, men at arbejde 

med dræberhvaler er langt fra et ufarligt erhverv, og 

en dag går det frygteligt galt for Stéphanie. Hun tager 

kontakt til Ali, og en umage relation opstår. 

Jacques Audiard slog igennem som instruktør af det 

roste krimidrama ’Det slag mit hjerte sprang over’ 

(2005) og imponerede ligeledes med fængselsfil-

men ’Profeten’ (2009), der blandt andet kastede en 

Oscar-nominering af sig. I ’Smagen af rust og ben’ 

har Audiard valgt Oscar-vinderen Marion Cotillard 

(Spurven, Inception) til rollen som hvalopdrætteren 

Stéphanie. Hun spiller over for Matthias Schoenaerts, 

som blev kendt for hovedrollen i ’Bullhead’ (2011), der 

blev nomineret til en Oscar for Bedste ikke-engelsk-

sprogede film.

A

aylor Kwon (Sung Kang) er en ung politibetjent, 

der har én ting til fælles med lejemorderen 

Jimmy Bobo (Sylvester Stallone) - de bliver begge 

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 

Rambo. 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), in-

struerer i sin nye actionfilm, ud over Stallone, også 

Christian Slater (Interview with the Vampire), Sung 

Kang (The Fast and the Furious: Tokyo Drift) og Jason 

Mamoa (Conan the Barbarian).

T

SMAGEN 
AF RUST
OG BEN 
eT umaGe paR

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

14/03

ORIGINALTITEL De r ouil le e t d ’os 
  
INSTRUkTøR Jacques Audiard 
 
SkUESpILLERE
Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, 
Céline Sallette, Armand verdure  
 
LAND Frankrig / Belgien, 2012 
 
SpILLETID  120 minutter 

 
pREMIERE

14/03

drAmA / romAntik

sTalloNe på HÆVNToGT

ACtion / tHriller

BULLET TO 
ThE hEAD

75,8% 
73 
stemmer
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I det 19. århundredes Frankrig har den noble 

Jean Valjean (Hugh Jackman) skabt sig en 

succesfuld tilværelse som borgmester i en min-

dre by. Hvad ingen ved er, at Valjean kommer 

fra ludfattige kår og faktisk er en bortsluppen 

straffefange. Da den ihærdige politiinspektør 

Javert (Russell Crowe) pludselig dukker op i Val-

jeans by, genkender han den tidlige indsatte, og 

snart sætter en årelang menneskejagt ind. Val-

jean undslipper, men da han og adoptivdatteren 

Cosette (Amanda Seyfried) mange år senere slår 

sig ned i Paris, forelsker hun sig i den unge revo-

lutionær Marius (Eddie Redmayne), hvilket atter 

placerer Valjean i Javerts søgelys.

’Les Misérables’ er baseret på Claude-Michel 

Schönbergs musicalversion af Victor Hugos 

klassiske roman fra 1862. Stykket har været på 

plakaten uafbrudt siden 1980 og er i dag verdens 

længst spillende musical. Hugos oprindelige ’Les 

Misérables’ er også blevet filmatiseret utallige 

gange - sidst af danske Bille August - og nu har 

Kongens store tale-instruktøren, Tom Hooper, 

kastet sig over en variant af det historiske drama. 

Hugh Jackman, Russell Crowe og Anne Hathaway 

synger alle filmens sange live. ’Les Misérables’ er 

en del af Biografklub Danmark.

de eleNdiGes skøNsaNG

LeS MISeRabLeS'

85,4% 
264 
stemmer

ORIGINALTITEL  Les Misérables 
   
INSTRUkTøR  Tom Hooper  
 
SkUESpILLERE
Hugh Jackman, Russell Crowe, 
Anne Hathaway, Helena Bonham 
Carter, Sacha Baron Cohen, 
Eddie Redmayne, Amanda Seyfried 
  
LAND  UK, 2012   
 
SpILLETID  157 minutter  
   
pREMIERE

21/03

musiCAl / drAmA

Mere på 
side 34

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12

anne 
Hathaways 

mor spillede 
også fantine i 

den første ame-
rikanske opsæt-

ning af musicalen i 
1987
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ret er 1963. I Japan er man i færd med at for-

berede sig til De Olympiske Lege, der skal ud-

spilles i Tokyo året efter. I havnebyen Yokohama bor 

de to teenagerne Shun og Umi. Han er redaktør af 

skoleavisen og populær blandt skolens piger. Hun 

slider derhjemme med rengøring og madlavning. På 

trods af deres forskellige baggrunde krydses Umi og 

Shuns veje, da skolen står overfor et studenteroprør. 

Mødet bringer fortidens spøgelser ud af skabet og 

tvinger Umi og Shun til at vælge mellem kærligheden 

og venskabet.

Japanske Studio Ghibli har før leveret animé-mester-

værker som ’Det levende slot’, ’Chihiro og heksene’ 

og ’Min nabo Totoro’ - alle film af Hayao Miyazaki, 

hvis søn har instrueret ’Oppe på Valmuebakken’. Ani-

mationsfilmen er Goro Miyazakis første film siden 

’Legenden om Jordhavet’ (2006) og bygger på Tets-

uro Sayama og Chizuru Takahashis mangategneserie 

fra 1980. Filmen vises med original tale og danske 

undertekster.

å

okumentaristen Kari Anne Moe følger fire po-

litisk engagerede unge fra sommeren 2009 til 

efteråret 2011. Udgangspunktet var en dokumentar 

om den politiske, engagerede ungdom i Norge, re-

præsenteret af de fire teenagere Johanne fra AUF, 

Sana fra SU, Henrik fra FPU og Haakon fra Unge 

Høyre. Moe og de andre dokumentarister følger 

med Johanne til hendes første politiske sommerlejr 

til Utøya og tager hjem først på formiddagen den 22. 

juli 2011 for at møde Sana i Oslo centrum. Men så 

sker det utænkelige…

Mange kan huske billederne af Oslos centrum i ru-

iner. Og af en kølig Anders Behring Breivik efter 

at have myrdet 67 socialdemokratiske unge på øen 

Utøya - yderligere to omkom ved drukning og ved 

fald. Dokumentarfilmen ’Til ungdommen’ stiller 

skarpt på både begivenhederne i Oslo og på Utøya, 

men ud fra et andet perspektiv end selve terror-

handlingerne. Det er i bund og grund en film om 

unge, der vil forandre verden, om menneskene om-

kring dem og om kærlighed som modvægt til had. 

D

OppE på 
VALMUE-
BAkkEN
JapaNsk aNimÉ 
af miYaZakis søN

ORIGINALTITEL Til ungdommen 
  
INSTRUkTøR Kari Anne Moe  
 
MEDVIRkENDE
Johanne Butenschøn Lindheim,   
Sana El Morabit, Haakon vedum,   
Henrik Wangberg  
 
LAND Norge, Sverige, 2013  

 
SpILLETID 
108 minutter 
 
pREMIERE

21/03

ORIGINALTITEL    
Kok ur iko -z ak a k ar a   
 
INSTRUkTøR Goro Miyazaki 
 
STEMMER
Masami Nagasawa, Junichi Okada 

 
LAND  
Japan, 2011 
 
SpILLETID 
91 minutter 
 
pREMIERE

21/03

AnimAtion / drAmA

uNGe poliTikeRe oG 
massakReN på uTøYa

dokumentAr

TIL UNG-
DOMMEN
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ORIGINALTITEL    
MGP Mis sionen  
 
INSTRUkTøR   
Martin Miehe-Renard  
 
SkUESpILLERE
Sylvester Espersen Byder,  
Malika Sia Paul, Lars Knutzon,   
Line Kruse, Ali Kazim  
 
LAND Danmark, 2013   
 
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

21/03

fAmiliefilm

musikalsk missioN

MGp MISSIONEN

D rengen Karl (Sylvester Espersen Byder) har 

levet de første 12 år af sit liv i Hvide Sande 

sammen med sin familie. Det kommer derfor som et 

chok, da hans mor (Line Kruse) fortæller ham, at de 

skal flytte til København. Karl starter på Rådmands-

gades Skole på Nørrebro, hvor 80 procent af bør-

nene er tosprogede. Tonen er hård og omstillingen 

svær, så Karl begynder at planlægge sin flugt tilbage 

til Hvide Sande. Han får hjælp fra uventet kant, for i 

6. B går også tyrkiske Sawsan (Malika Sia Paul), der 

har sat sig for at deltage i finalen i MGP trods sin 

families modstand. Karl og Sawsan finder stik imod 

alle odds sammen i en fælles mission, der tager dem 

vestpå, dels mod Hvide Sande og 

dels mod MGP i Herning. 

’MGP Missionen’ bygger på en børnebog af Gitte 

Løkkegaard, som selv har skrevet filmens manu-

skript. Den er instrueret af Martin Miehe-Renard, 

der har erfaring fra flere familiefilm, bl.a. ’Pyrus på 

pletten’ og de tre seneste Min søsters børn-film. 

MGP er børnenes svar på Melodi Grand Prix, som 

blev afholdt første gang i 2000. Den rigtige gene-

ralprøve på årets MGP blev brugt som del af filmens 

optagelser.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12

kaN ses 

af alle!
kuN foR de sToRe!
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TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE EN DEL AF FORTIDEN

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

www.croods.dk CroodsDanmark

FAMILIEN MÅ TRÆDE IND I FREMTIDEN
FOR IKKE AT BLIVE FORTID

FRA SKABERNE AF

OGSÅ I

ORIGINALTITEL  T he Cr oods  
  
INSTRUkTøR     
Chris Sanders, Kirk De Micco  
 
DANSkE STEMMER
Jens Jacob Tychsen, Cecilie Stenspil, 
Laus Høybye, Mathias Klenske  
 
LAND  USA, 2013   
 
SpILLETID  91 minutter  
   
pREMIERE

21/03

AnimAtion / 
fAmiliefilm

foRTids-familie på fluGT

CROODS

c roods er navnet på en neandertaler-familie, der 

har levet hele deres liv i en hule. Da deres hule 

styrter sammen, må Familien Croods vove sig ud på 

en rejse gennem et landskab præget af mærkelige 

planter og et forunderligt dyreliv for at finde et nyt 

hjem. Grug er familiens overhoved og vant til at løse 

problemerne med sin enorme styrke, men da famili-

en møder den unge og opfindsomme Guy, finder de 

ud af, at det kræver andet end muskler at overleve 

alle udfordringerne. Nemlig kløgt, opfindsomhed og 

vigtigst af alt - hinanden.

Animationsfilmen ’Croods’ er et forhistorisk even-

tyr, som følger familiens rejse, der bringer dem ud af 

deres trygge, vante rammer på vejen mod en mere 

moderne verden. To rutinerede animationsinstruk-

tører står bag fortidsfilmen, nemlig Chris Sanders 

(Lilo & Stitch, Sådan træner du din drage) og Kirk De 

Micco (Space Chimps). ’Croods’ vises med dansk tale 

og med originale stemmer, der bl.a. leveres af Ryan 

Reynolds, Nicolas Cage, Emma Stone og Catherine 

Keener.

3D

kaN ses 

af alle!
kuN foR de sToRe!

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12
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ORIGINALTITEL    
S ammy ’s avon t uren 2  
 
INSTRUkTøR Ben Stassen  
 
DANSkE STEMMER
Henrik Prip, Peter Ganzler, vibeke  
Dueholm, Ida Malene Damsgaard,  
Laurits Kayse, Michael Hasselflug,  
Laura Wendel Thygesen, Pernille  
Højmark, Lars Kristian Ranthe   
 
LAND Belgien, 2012   
 
SpILLETID  93 minutter  
   
pREMIERE

  21/03

AnimAtion / 
fAmiliefilm

skildpaddeR på dYBT VaNd

SAMMyS STORE EVENTyR 2

WWW.SAMMY2THEMOVIE.COM

STUDIOCANAL AND NWAVE PICTURES PRESENT AN AROUND THE WORLD IN 50 YEARS  PARADIS FILMS  EAGLE PICTURES CO-PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH ANTON CAPITAL ENTERTAINMENT  CANAL + AND ILLUMINATA PICTURES
 MUSIC

COMPOSED BY RAMIN DJAWADI STORY
BY BEN STASSEN  DOMONIC PARIS SCREENPLAY

BY DOMONIC PARIS PRODUCED
BY BEN STASSEN  CAROLINE VAN ISEGHEM  DOMONIC PARIS  GINA GALLO  MIMI MAYNARD

EXECUTIVE
PRODUCED BY OLIVIER COURSON  ERIC DILLENS CO-EXECUTIVE

PRODUCED BY ERIC HEUMANN  MARK LOMBARDO DIRECTED
BY BEN STASSEN  VINCENT KESTELOOT

KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.

h avskildpadderne Sammy og Ray er hver især 

blevet bedstefædre, og de nyder livet i det 

varme sand og det tropiske hav, mens de holder øje 

med deres to nyudklækkede børnebørn, Ella og Ric-

key. Men idyllen bliver brudt, da Sammy og Ray en 

dag bliver fanget og ender som turistattraktion i et 

stort akvarium i Dubai. I akvariet hersker den rap-

kæftede gangster-søhest Don Å og hans håndlange-

re - to elektriske ål - alt imens Sammy og Ray plan-

lægger deres flugt sammen med en spraglet flok af 

akvariets fanger. Ella og Rickey, der har undslup-

pet menneskenes net, begiver sig nu ud på 

dybt vand for at redde deres bedsteforældre.

Sammy var hovedkarakteren i den første film ’Sam-

mys store eventyr’ fra 2010, hvor han på trods af sin 

lille størrelse tilbagelagde en tur gennem alle ver-

denshavene og vendte tilbage 50 år senere som en 

erfaren havskildpadde. At Sammy denne gang skal 

reddes fra et akvarium, kan minde om Pixars suc-

cesfilm ’Find Nemo’ (2003), hvor det dog var Sydney 

og ikke Dubai, der var målet for redningsgruppen. 

’Sammys store eventyr 2’ vises med danske stem-

mer.

skildpadder er 
den dyreart, der 

lever længst. Ver-
dens ældste skildpad-

de døde i 2006 i Calcut-
ta Zoo - 250 år gammel.

kaN ses 

af alle!
kuN foR de sToRe!

3D

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på 
side 12
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fÆdRe oG søNNeR

THe PLaCe beyOnD 
THe PIneS

det meste af filmen er 
optaget i byen schenec-

tady i usa, som på mo-
hawk betyder ”Beyond 

the pine plains” (på den an-
den side af fyrretræs-slet-

terne). deraf filmens titel.

Luke (Ryan Gosling) er en professional stunt-

kører, som tjener lidt håndører ved at køre 

dødsdrom på motorcykel i et omrejsende tivoli. 

For nyligt har Luke fået kendskab til, at han har 

en søn sammen med sin ekskæreste Romina (Eva 

Mendes), og i et desperat forsøg på at forsørge 

sin lille familie begår han en række bankrøveri-

er. Luke kommer nu på kollisionskurs med den 

nyuddannede, ambitiøse politibetjent Avery 

Cross (Bradley Cooper), der stiler mod en fremtid 

som politiker. Mødet mellem de to får uforudsete 

konsekvenser, som giver genlyd 15 år senere og 

hjemsøger Luke og Averys teenagesønner.

’The Place Beyond the Pines’ fortæller historien 

om fædre, sønner og synder fra fortiden, der 

spøger i to mænd, som begge kæmper med en 

familiearv, der er svær at flygte fra. I de to hoved-

roller ses Ryan Gosling (Drive) og Bradley Cooper 

(Hangover-filmene), mens deres sønner spilles af 

de to unge talenter Dane DeHaan (Chronicle) og 

Emory Cohen. Derek Cianfrance instruerede også 

Gosling i dramaet ’Blue Valentine’

ORIGINALTITEL     
The Place Beyond the Pines  
  
INSTRUkTøR  Derek Cianfrance 
  
SkUESpILLERE
Ryan Gosling, Bradley Cooper,   
Eva Mendes, Rose Byrne, Dane   
DeHaan, Emory Cohen  
 
LAND  USA, 2012   
  
SpILLETID  140 minutter  
   
pREMIERE

28/03

drAmA / tHriller

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12

78,8% 
50 
stemmer

Mere om 
Dane DeHaan
på side 10
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fÆdRe oG søNNeR maY THe aCTioN foRCe Be WiTH You

skotten Ray park, der 
spiller kampsportseks-

perten snake eyes, spille-
de ingen ringere end darth 

maul i ’star Wars: episode i - 
The phantom menace’ (1999). 

81,5% 
191 
stemmer

ORIGINALTITEL    
G.I. Joe: Re t al ia t ion  
 
INSTRUkTøR Jon M. Chu  
 
SkUESpILLERE
Channing Tatum, Bruce Willis,  
Dwayne Johnson, Adrianne Palicki,  
Ray Stevenson, RZA, Arnold vosloo,  
Ray Park, Byung-hun Lee, Jonathan Pryce      
 
LAND USA, 2013   
 
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

28/03

ACtion / 
Adventure

G.I. JOE: GENGæLDELSEN

I slutningen af ’G.I. Joe: The Rise of Cobra’ 

(2009) havde COBRA-organisationen held til 

at infiltrere Det Hvide Hus ved at indsætte Zartan, 

én af deres egne, i skikkelse af selve den amerikan-

ske præsident. Samlingen af internationale super-

soldater, G.I. Joe, står derfor over for deres hidtil 

største udfordring, når Cobra Commander trækker 

i trådene og får alle verdens ledere i sin hule hånd. 

Kun Duke, Snake Eyes og resten af G.I. Joe kan nu 

redde verden fra terrororganisationen og dens ond-

skabsfulde planer om verdensherredømmet.

De populære actiondukker fra Hasbro så dagens lys 

i 1964 i en ca. 30 cm høj udgave, som portrætterede 

den amerikanske soldat i fire forskellige versioner. 

Med tiden blev serien udvidet til flere figurer, og i 

1982 fik G.I. Joe en genfødsel som 10 cm høje figu-

rer - også kendt som ’Action Force’. Succesen blev 

fulgt op af både tegneserier og en animeret TV-se-

rie, men først i 2009 kom den første spillefilm om de 

højteknologiske soldater. Filmen blev en økonomisk 

succes og indtjente mere end 300 mio. dollars på 

verdensplan. Toeren er instrueret af Jon M. Chu og 

tilføjer bl.a. Bruce Willis, Ray Stevenson og Dwayne 

Johnson til rollelisten - sidstnævnte som karakteren 

Roadblock.

se traileren og 
bestil billetter. 
læs mere på side 12



KINO.DK // MARTS 201330

ORIGINALTITEL  T he Hos t  
  
INSTRUkTøR  Andrew Niccol  
 
SkUESpILLERE
Saoirse Ronan, Max Irons, Diane Kruger, 
Jake Abel, William Hurt, Frances Fisher 
  
LAND  USA, 2013  
 
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

28/03

sCienCe fiCtion / 
romAntik

NY sTepHeNie meYeR-filmaTiseRiNG

THe HOST

V i befinder os i en fremtidig verden, hvor men-

neskeheden er blevet invaderet af fremmede 

sjæle, der overtager personers sind én efter én. Den 

unge kvinde Melanie Stryder har stadig sin frie vilje 

og er derfor konstant på flugt. En dag møder hun 

menneskedrengen Jared, og det er kærlighed ved 

første blik. Men parret får desværre kun kort tid 

sammen, da Melanie fanges og overtages af sjælen 

Wanderer. Melanies følelser og minder viser sig dog 

at være så stærke, at de overvælder den fremmede 

sjæl, og pludselig opstår en hidtil uset kontakt mel-

lem de to livsformer. 

Den romantiske science fiction-film ’The Host’ er 

baseret på Twilight-forfatteren Stephenie Meyers 

roman af samme navn (på dansk: Vandrende sjæle). 

Saoirse Ronan (The Lovely Bones) spiller Melanie, 

mens Jeremy Irons’ søn, Max Irons, spiller hendes 

elskede Jared. I andre store roller ses Diane Kruger 

(Inglourious Basterds), William Hurt (A History of 

Violence) og Jake Abel (I Am Number Four). Filmen 

er instrueret af Andrew Niccol, der har masser af 

science fiction-erfaring fra film som ’Gattaca’ og ’In 

Time’.

saoirse Ronan 
er et irsk navn. 

saoirse betyder 
”frihed” og Ronan 

betyder ”lille sæl”.

se traileren og 
bestil billetter. 

læs mere på side 12

84,3% 
284 
stemmer
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et ældre ægtepar Anette (Birthe Neumann) og 

Holger (Lars Knutzon) bliver tvunget til at forla-

de deres lejlighed, fordi hele bygningen skal laves om 

til ungdomsboliger. Da Anettes gamle dansepartner 

fra teenagetiden, John (Kurt Ravn), samtidig bliver 

sagt op fra sin stilling i banken, begynder trekløveret 

at planlægge et bankrøveri for at få råd til at tilbringe 

resten af deres dage under sydens sol. Men ingen af 

dem har nogensinde haft en pistol i hånden, og kup-

pet er næsten dømt til at gå galt…

Den danske instruktør Shaky González (med chilensk 

baggrund) er nok mest kendt for sin delvise hyldest 

til ’From Dusk Till Dawn’ (1996), nemlig vampyrfilmen 

’Nattens engel’ (1998). Denne gang er stilen mindre 

hektisk, og personerne, der henvises til i titlen, spilles 

af Birthe Neumann, Kurt Ravn og Lars Knutzon. Neu-

mann har tidligere medvirket i en lang række danske 

film, bl.a. ’Festen’ og ’Solkongen’, Ravn slog sit navn 

fast i ’Matador’, og Knutzon kunne fx ses i ’Kun en 

pige’ (1995), som han modtog en Bodil for.

D

en serbiske performance-kunstner Marina 

Abramovic er kendt for at bruge sin krop 

som værktøj for derved at skubbe sine egne og 

publikums grænser. Og til tider endda risikere sit 

liv i processen. Marina forbereder sig til en perfor-

mance, som mange kunstkritikere vurderer til at 

blive den vigtigste milepæl i hendes karriere - en 

ny, stor retrospektiv udstilling af hendes arbejde på 

The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. 

Men for hende selv er der langt mere på spil. Det er 

ikke bare en mulighed for at presse grænserne for 

performance-kunst til det yderste. Det er også en 

enestående chance for én gang for alle at svare på 

kritikernes evindelige spørgsmål: ”Hvorfor kan det 

overhovedet kaldes kunst?”

’The Artist Is Present’ er titlen på Marina Abramo-

vics udstilling fra den 14. marts til den 31. maj 2010 

på MoMA i New York. Det er den største udstilling 

inden for performancekunst i MoMA’s historie, bl.a. 

med en 736-timers statisk, lydløs forestilling, hvor 

kunstneren står helt stille i museets atrium, imens 

gæsterne på skift blev opfordret til at sidde overfor 

hende. The Artist Is Present-udstillingen blev endda 

så populær, at et gratis computerspil baseret på ud-

stillingen blev udgivet online i 2011.

D

DET GRå 
GULD

olseN BaNdeN seNioR

ORIGINALTITEL    
Marina Abramovic:    
T he A r t is t Is Pre sen t  
 
INSTRUkTøR    
Matthew Akers, Jeff Dupre 
 
MEDVIRkENDE
Marina Abramovic, Ulay,  
James Franco, David Blaine  

 
LAND  
USA, 2012 
 
SpILLETID 
106 minutter 
 
pREMIERE

28/03

ORIGINALTITEL Det grå guld  
  
INSTRUkTøR Shaky González 
 
SkUESpILLERE
Birthe Neumann, Kurt Ravn, Lars Knutzon, 
Anders Matthesen, Erik Homley 
 
LAND Danmark, 2013   

 
SpILLETID 
100 minuter 
 
pREMIERE

28/03

komedie / drAmA

modiG peRfoRmaNCe-
kuNsT

dokumentAr

77,9% 
73 
stemmer

MARINA 
ABRAMOVIc: 
ThE ARTIST 
IS pRESENT
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OBLIvION

STOKER

KON-TIKI

NæSTE MåNEDS FILM
ApRIL 2013 

04/04
DaRk SkIeS
En dødsensfarlig kraft

kOn-TIkI
Storfilm baseret på Thor Heyerdahls bog

LORe
Nazister og deres børn

OLyMPuS HaS faLLen
Det Hvide Hus under angreb

11/04
GInGeR & ROSa
Teenager i 60ernes London

I GIve IT a yeaR
Efter hvedebrødsdagene

ObLIvIOn
Science fiction med Tom Cruise

Safe Haven
Ny Nicholas Sparks-filmatisering

18/04
a LaTe QuaRTeT
Drama i koncertsalen

abOuT TIMe
Romantik og tidsrejser

nORDveST
Boyz n the Hood

PaRaDIS: kæRLIGHeD
Første kapitel af Ulrich Seidls trilogi

SCaRy MOvIe 5
Paranormal parodi

25/04
efTeR RevOLuTIOnen – 
- aPReS MaI
De unges revolte

IROn Man 3
Robert Downey Jr. er igen jernmanden Tony Stark

SILveR LInInGS PLaybOOk
Prisvindende komediedrama 

STOkeR
Fra instruktøren bag ’Oldboy’

SAFE HAvEN 

OBLIvION

SILvER LININGS PLAyBOOK

ABOUT TIME

film ændrer ofte premieredato 
FøLG DEN OpDATEREDE 

LISTE på www.kINO.Dk

NORDvEST



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!



KINO.DK // MARTS 201334

AF SøREN SøNDERGAARD

es Misérables’ (1862), klassikeren om den 

tidligere straffefange Jean Valjean, gjorde 

Victor Hugo (1802-1885) til en af 1800-tallets mest læste forfattere og største litterære 

skikkelser. Universalgeniet, der desuden var stor lyriker, politiker i eksil samt forkæmper for 

demokratiet, endte sine dage som Frankrigs store nationalsymbol, og hans begravelsesoptog 

i de fattiges ligvogn (efter eget ønske) til Panthéon blev fulgt af mere end to mio. parisere. 

Inspektør Javerts endeløse jagt på den ualmindeligt hårdtprøvede Jean Valjean på baggrund 

af et oprørsk Frankrig er således ikke en hvilken som helst historie, og mængden af adaptioner 

er overvældende. Det skal dog ikke forhindre os i at kigge nærmere på de mest bemærkelses-

værdige af slagsen.

’L
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- ’les misérables’ i flere afskygninger



1952
INSTRUkTøR: Lewis Milestone

JEAN VALJEAN: Michael Rennie

INSpEkTøR JAVERT: Robert Newton

Den legendariske Lewis Milestone havde allerede vundet to Oscars 

for Bedste instruktion, da han kastede sig over historien om person-

lig frihed på flere niveauer og kogte den ned til 105 minutter. Ikke 

overraskende blev filmen aldrig en succes på niveau med instruk-

tørens største film (All Quiet on the Western Front, 1930), men den 

formåede heller ikke at leve op til den tidligere Hollywood-filma-

tisering eller opnå nogen form for klassikerstatus.

1958
INSTRUkTøR: Jean-Paul Le Chanois

JEAN VALJEAN: Jean Gabin

INSpEkTøR JAVERT: Bernard Blier

Med 3½ time i bragende Technicolor tilbageerobrede fransk film 

deres nationalfortælling (dog produceret i samarbejde med Øst-

tyskland og Italien) med selveste Jean Gabin i hovedrollen som den 

godhjertede straffefange. Storproduktionen blev eftersigende ”den 

mest populære i efterkrigstidens Frankrig” men nåede først til USA 

i 1989 i anledning af 200-året for Den franske revolution. The New 

York Times kaldte filmen ”… en tung version af Victor Hugos episke 

historie… Ikke en side er sprunget over, men filmen reddes af Jean 

Gabins, i sandhed, heroiske skildring af Jean Valjean…”

1935
INSTRUkTøR: Richard Boleslawski

JEAN VALJEAN: Fredric March

INSpEkTøR JAVERT: Charles Laughton 

Allerede året efter Bernards film kom den første store Holly-

wood-udgave om galejslavens konstante flugt fra sin evige neme-

sis. Filmen varer kun 108 minutter, og derfor måtte en stor del af 

romanen vige til fordel for en mere kommerciel behandling, som 

til gengæld udløste en Oscar-nominering for Bedste film og gjorde 

versionen til den måske mest kendte filmatisering gennem tiden. 

Fredric March gør en særlig god Jean Valjean, og Charles Laughton, 

der spiller Javert, genbesøgte Victor Hugos værker fire år senere - 

denne gang som Quasimodo i ’The Hunchback of Notre Dame’.

1948
INSTRUkTøR: Riccardo Freda

JEAN VALJEAN: Gino Cervi 

INSpEkTøR JAVERT: Giovanni Hinrich

Efter en både japansk, egyptisk og mexicansk version (’Los miser-

ables’, naturligvis) samt flere andre slog Italien til med et seriøst 

forsøg udsendt i to dele, der dog kun løber op i 140 minutter til-

sammen - og som desuden tog rigeligt med friheder i forhold til det 

oprindelige forlæg. Instruktøren udviklede sig senere til en pioner 

inden for kulørte horrorfilm, som ’Lust of the Vampire’ fra 1956, med 

en mindre kultstatus til følge.

1934
INSTRUkTøR: Raymond Bernard

JEAN VALJEAN: Harry Baur

INSpEkTøR JAVERT: Charles Vanel

Så absolut ikke den første filmatisering (der var allerede produceret 

mere end 15 kort- og spillefilmsversioner inkl. en udgave fra 1925 

på 359 minutter samt flere japanske), men den første af de mere 

kendte. Med en spilletid på 4½ time, er filmen særlig respekteret for 

at nå omkring de fleste af bogens talrige karakterer og sidehistorier.
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spillefilm



1995
INSTRUkTøR: Claude Lelouch

JEAN VALJEAN/hENRI FORTIN: Jean-Paul Belmondo

INSpEkTøR JAVERT: Philippe Khorsand

Den måske mest kritikerroste filmatisering er også den mest løst 

baserede af slagsen. 1800-tallets Frankrig er erstattet af samme land 

under Anden Verdenskrig, hvor en fattig mand (Belmondo) intro-

duceres for Victor Hugos klassiker

i forskellige afskygninger og 

derefter drager paralleller mellem 

sig eget og Jean Valjeans plag-

somme liv.  Claude Lelouchs 

meta-tilgang til romanen vandt 

en Golden Globe for Bedste 

udenlandske film.

1998
INSTRUkTøR: Bille August

JEAN VALJEAN: Liam Neeson

INSpEkTøR JAVERT: Geoffrey Rush

Ingen ringere end Bille August fik opgaven, 

da det atter var blevet tid til en monumental og 

nogenlunde trofast fortolkning af den populære 

fortælling, som han fordelte på 134 minutter. 

Filmen blev anset som velspillet og ikke mindst 

flot, men også præget af en vis følelsesmæssig 

distance uden romanens gnist og spænding, 

som så mange instruktører har kæmpet 

med at få overført til film.

2012
INSTRUkTøR: Tom Hooper

JEAN VALJEAN: Hugh Jackman

INSpEkTøR JAVERT: Russell Crowe

En storslået udgave af Victor Hugos klassiker af en Oscarvindende 

instruktør med tidens største skuespillere i hovedrollerne kan 

umiddelbart lyde som en klassisk opdatering i samme dur som Bille 

August-versionen fra 1998. Der er dog én afgørende forskel. Denne 

gang er historien direkte baseret på den populære musical af samme 

navn, hvor al dialog i samtlige 158 minutter er erstattet med sang. 

Filmen er allerede blevet en verdensomspændende succes.
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- ’les misérables’ i flere afskygninger

FRIHED, LIGHED
& BRODERSKAB



skuespil, rAdio-
spil og musiCAls
’Les Misérables’ er ikke overraskende blevet opført som både ra-

dio- og skuespil flere gange. I 1947 stod Orson Welles bag et radio-

spil på syv afsnit, og som skuespil findes der forskellige versioner 

fra 1800-tallet frem til i dag. Ingen kommer dog i nærheden af den 

popularitet, som musicalversionen har opnået, og som for nogle er 

blevet mere kendt end det litterære forlæg. Den første version fik 

premiere i Paris med musik af Claude-Michel Schönberg, og i 1985, 

fem år senere, åbnede den engelske udgave i London. Trods dårlige 

anmeldelser ved premieren er den siden blevet set af 60 mio. men-

nesker.

tegneserier
Helaftensfilm, en aften i teatret eller en bog på mange hundrede 

sider er ikke den eneste måde at blive klogere på den franske be-

retning om frihed, oprør og kærlighed. I 1943 udgav Classic Comics 

en tegneserie baseret på Victor Hugos roman, som blev opdateret  i 

1961 med nye tegninger. I ’Jumbobog 105’ findes en fornem version 

på 106 sider med Onkel Joakim som Jean Valjean og en høj krage som 

Inspektør Javert. Tit-

len er ’Kandelaber-

mysteriet’ med hen-

visning til de stjålne 

lysestager, der 

fører den forarme-

de helt på rette vej 

gennem livet. 

1963-1967ThE FUGITIVE

Den populære TV-serie om den uretfærdigt dømte Richard Kimble 

(der i 1993 blev filmatiseret med Harrison Ford og Tommy Lee Jones) 

var ifølge seriens skaber, Roy Huggins, delvist baseret på Jean Val-

jeans flugt fra Javert. Af samme årsag hedder forfølgeren Gerard, 

hvilket kan minde om det franske Javert.  

  

1978
INSTRUkTøR: 

Glenn Jordan

JEAN VALJEAN: 

Richard Jordan

INSpEkTøR JAVERT: 

Anthony Perkins

Britisk TV-film på 150 

minutter i den klassiske 

ende af skalaen der, 

udover de to hovedroller, 

også tæller en række 

britiske skuespillere som 

John Gielgud, Cyril 

Cusack og Ian Holm.

  

2000 
INSTRUkTøR: 

Josée Dayan

JEAN VALJEAN: 

Gérard Depardieu

INSpEkTøR JAVERT: 

John Malkovich

Naturligvis er fransk films største nulevende 

stjerne også med i en version af klassikeren, 

og det sker i den anerkendte og 400 minutter 

lange miniserie, der giver god plads til Vic-

tor Hugos omfattende persongalleri fra den 

næstekærlige biskop til oprørerne på barri-

kaderne i Paris. 
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Mere om den 
aktuelle ’Les 
Misérables’ 
på side 23
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- ’les misérables’ i flere afskygninger
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ThE 
pOSSESSION

Hvad er den største forskel på at lave film i 

Hollywood og film i Danmark?

”Når man sidder med den enkelte spiller, så laver 

man bare drama. Det er sådan set ligegyldigt, om 

man instruerer Gerard Depardieu, Kyra Sedgwick 

eller Mads Mikkelsen. Men i forhold til scale, i for-

hold til at udvikle manuskripter, i forhold til det 

politiske samt det at styre et helt hold kreativt og 

styre de høje budgetter, så er det en superliga, 

man arbejder i. Sådan er det, ligegyldig hvordan 

man vender og drejer det. Ikke for at sige noget 

dårligt eller være hovskisnovski overfor dansk 

film, så er det forskellen mellem at træne med 

HIK og Manchester United.”

’The Possession’ gjorde det rigtig godt i USA, og 

den lå nr. 1 på biohitlisten to weekender i træk. 

Hvordan er det at have sådan en succes?

”Det er jo glimrende - det er derfor, jeg lavede 

den. Men det er jo ikke en af de film, der kommer 

fra mit hjerte, og jeg har skrevet selv. Nu sidder 

jeg og laver ’1864’, der bliver til både en TV-serie 

på otte timer og en helaftensfilm. Det er en film, 

der udspringer fra mit hjerte, og den vil jeg kæm-

pe for til min dødsdag. Det gør ’The Possession’

ikke, fordi det er et stykke arbejde. Det var for at 

gøre nogle producenter glade, og fordi jeg synes, 

det var et sjovt forsøg at tage en genrefilm og 

udføre et stykke arbejde. Og når så 10 mio. går 

ind og ser den, og den har indspillet en halv mia., 

så har jeg gjort det, jeg skulle.”

Hvad er din yndlingsgyser?

”Det er den, jeg altid vender tilbage til: ’The Ten-

ant’ af Roman Polanski er en milepæl i historien. 

Jeg mødte Roman Polanski og snakkede med 

ham, og han synes selv, at den var et flop, fordi 

der ikke var nogen, der så den. Film, der ikke bli-

ver set, er vel et eller andet sted altid et flop, selv-

om store kunstnere ofte hævder det modsatte. 

”Jeg er en stor kunstner, fordi folk IKKE ser min 

film” - det har jeg aldrig forstået.”

TRE SpøRGSMåL TIL OLE BORNEDAL:

Danske Ole Bornedal blev hyret af genremesteren Sam Raimi 

(Evil Dead) til at instruere gyseren ’The Possession’, der fik stor succes 

i USA. Filmen handler om en pige, der ved får en mystisk æske af sin 

far (Jeffrey Dean Morgan). Pigen knytter sig tættere og tættere til 

æsken, der indeholder en såkaldt dibbuk-ånd, som besætter hende.

SCAN KODEN OG SE 
HELE INTERvIEWET 

MED OLE BORNEDAL

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD 05/03

- OLE BORNEDALS GySERSUCCES
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MARIE kRøyER

Bille Augusts første danske film i 25 år er en beret-

ning om den verdenskendte skagensmaler P.S. Krøy-

er (Søren Sætter-Lassen), der lider af sindssyge og 

derved sætter forholdet til sin smukke kone Marie 

(Birgitte Hjort Sørensen) på en stor prøve.

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 05/03

SINISTER

Ethan Hawke spiller en forfatter, der engang havde 

succes med bøger om virkelighedens kriminalmy-

sterier. Siden har han fået en voldsom skrivebloka-

de, så for at få ny inspiration flytter han og familien 

ind i et hus, hvor der tidligere er sket et bestialsk 

mord.

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 05/03

hOTEL TRANSyLVANIA

Animationsfilm hvor Dracula driver et hotel for 

udøde, gespenster og andre monstre langt væk 

menneskecivilisationen. Han er ved at gøre hotel-

let klar til sin datters 118 års fødselsdag, da back-

packeren Jonathan pludselig dukker op og skaber 

tumult i monstrenes fest. 

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 12/03

DE SkRIGENDE hALSE

Den danske kultfilm ’De skrigende halse’, der blev 

produceret til TV i 1993, har aldrig før været udgi-

vet på DVD. Kristian Holm Joensen spiller en elen-

dig guitarist fra punkbandet De skrigende halse, 

hvis karriere tager en uventet drejning. Søren Pil-

mark, Thomas Bo Larsen og Martin Brygmann har 

roller i filmen.

UDKOMMER: DvD: 15/03 

DE URøRLIGE

En af sidste års mest sete film i de danske biografer 

er den franske drama-komedie ’De urørlige’ om en 

småkriminel, sort mand, der bliver hjælper for den 

hvide, invalide millionær Philippe, hvilket resulte-

rer i et umage venskab. 

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 19/03

hypNOTISøREN

Kriminalkommissær Joona Linna (Tobias Zilliacus) 

efterforsker et brutalt mord på en familie. Det ene-

ste vidne er familiens yngste, en 15-årig dreng, hvis 

liv hænger i en tynd tråd. For at finde frem til ger-

ningsmændene får Linna brug for hjælp fra hypno-

tisøren Erik Maria Bark (Mikael Persbrandt). ’Hyp-

notisøren’ er baseret på Lars Keplers bestseller. 

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 26/03
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DIREkTE på DVD/BLU-RAy
Film der gik uden om biografen

RED DAwN

Remake af 1980er-klassikeren 

’Blodrødt daggry’ om en gruppe 

teenagere, der vil forsvare deres 

by mod en nordkoreansk invasi-

on. Chris Hemsworth (Thor, The 

Avengers) og Josh Hutcherson 

(The Hunger Games) har nogle af 

filmens hovedroller.
UDKOMMER:   
BLU-R Ay/DvD: 12/03

ThE BAy

Med film som ’Rain Man’ (1988) 

og ’Sleepers’ (1996) på CV’et er 

Barry Levinson en anerkendt her-

re blandt instruktørerne i Hol-

lywood. Hans nye film, ’The Bay’, 

gik dog uden om danske biogra-

fer, men nu er muligheden for at 

se katastrofegyseren på DVD og 

Blu-ray. 
UDKOMMER:   
BLU-R Ay/DvD: 12/03

SpARkLE

Whitney Houstons sidste film in-

den hendes alt for tidlige død er 

et musikdrama om en pigegruppe 

i 1960ernes USA. Filmen har også 

Jordin Sparks (American Idol-vin-

der), Mike Epps (The Hangover) 

og CeeLo Green (sangeren fra 

Gnarls Barkley) på rollelisten.
UDKOMMER: 
BLU-R Ay/DvD: 12/03

MAxIMUM cONVIcTION

Steven Seagal (Hard to Kill) og 

Steve Austin (The Expendables) 

danner et handlekraftigt team, 

der skal overse rydningen af et 

fængsel. Snart bliver de centrum 

for noget, der er langt større, end 

de først havde regnet med.
UDKOMMER: 
BLU-R Ay/DvD: 19/03

DEATh RAcE 3 - INFERNO

Jason Statham havde hovedrol-

len i ’Death Race’ fra 2008. Vi 

er nu kommet til tredje kapitel, 

hvor Luke Goss spiller en fange, 

der deltager i det dødsensfarlige 

fængselsløb Death Race.
UDKOMMER:   
BLU-R Ay/DvD: 19/03

SO UNDERcOVER

I action-komedien er Miley Cyrus en 

privatdetektiv, der går undercover 

på et universitet. Filmen var længe 

en af de mest ventede biograffilm på 

kino.dk, men endte altså med at gå 

udenom det store lærred.
UDKOMMER:   
BLU-R Ay/DvD: 19/03

ShADOw DANcER

IRA-tilhænger Colette (Andrea Ri-

seborough) bliver tvunget af den 

britiske efterretningstjeneste til at 

spionere på sin egen familie. Thrille-

ren har Clive Owen på rollelisten og 

er instrueret af manden bag ’Man on 

Wire’ (2008).
UDKOMMER: 
BLU-R Ay/DvD: 26/03

TROUBLE wITh ThE cURVE

Clint Eastwood er en aldrende 

baseball-talentspejder, der tager 

sin datter (Amy Adams) med på 

en sidste rekrutteringstur. Justin 

Timberlake og John Goodman er 

også med. 
UDKOMMER: 
BLU-R Ay/DvD: 26/03
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VARM Op TIL BIOGRAFTUREN:
Oz: ThE GREAT AND pOwERFUL

ThE wIzARD OF Oz (1939)

l. Frank Baums børnebog blev filmatiseret 

i 1925, men det var victor Flemings kulørte 

version fra 1939, der endte som en tidsløs 

klassiker. judy garland spiller pigen doro-

thy, der bliver transporteret fra Kansas til 

oz, hvor hun skal gøre det af med den onde 

heks. Fleming var den eneste af de i alt seks 

instruktører, der blev krediteret for filmen.
ER UDKOMMET

RETURN TO Oz (1985)

disney producerede denne uofficielle ef-

terfølger til klassikeren fra 1939, og i filmen 

vender dorothy (nu i skikkelse af Fairuza 

Balk) tilbage til oz, hvor den berygtede 

gnomkonge sammen med en heks vil øde-

lægge alt det, der gør oz til et smukt og 

godt sted at være.
ER UDKOMMET

TOM OG JERRy OG TROLD-

MANDEN FRA Oz (2011)

de to tegnefilmsfigurer tom og jerry bliver 

fanget i en tornado og ender i landet oz, 

hvor de skal forsøge at komme sikkert hjem 

sammen med dorothy og hunden toto. ikke 

den mest tro filmversion af historien, men 

derimod et ægte mashup af to populærkul-

turelle sværvægtere.
ER UDKOMMET

UDVALGTE GENUDGIVELSER

hVEM SNøREDE ROGER RABBIT? (1988)

Privatdetektiven Eddie Valiant (Bob Hoskins) hader de såkaldte toons 

- altså levende tegneseriefigurer! Men da tegneseriekaninen Roger Rab-

bits bliver anklaget for mord, er Eddie dens eneste redning. Filmen blev 

kendt for at blande realfilm og animation i en ret grovkornet familie-

komedie, der bl.a. introducerede den forførende Jessica Rabbit og den 

skræmmende Judge Doom (Christopher Lloyd). Denne 25 års jubilæums-

udgave af ’Hvem snørede Roger Rabbit?’ byder bl.a. på alle kortfilmene 

om Roger Rabbit og et minispil.
UDKOMMER: BLU-R Ay: 26/03

A LEAGUE OF ThEIR OwN (1982)

Filmen, der på dansk var kendt som ’I en klasse for sig selv’, bød på en af Tom 

Hanks’ første seriøse roller. Han spiller den alkoholiserede træner Jimmy 

Dugan, der står i spidsen for et kvindeligt baseball-hold bestående af bl.a. 

Geena Davis og Madonna. ”There’s no crying in baseball!”, som Hanks siger 

i filmen, er blevet kåret til et af de 100 bedste filmcitater nogensinde af Det 

Amerikanske Filminstitut.
UDKOMMER: BLU-R Ay: 05/03



Hvad sker der i filmens verden? Hvem skal spille hvad, 
hvem skal instruere og ser den nyeste superhelte-trailer lovende ud? 

i sektionen filmNyt på kino.dk har vi samlet alt fra filmens verden et sted, 
og du kan følge med fra morgenstunden - velkommen til filmNyt!

TJEk FILMNyT hVER MORGEN

START DIN DAG 
på kINO.Dk OG Få 
DE SENESTE
FILMNyhEDER ...
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FOkUS

BEN AFFLEck
BAG kAMERAET

i marts udkommer Ben afflecks thriller ’argo’ på dvd og Blu-ray, hvori han selv spiller hoved-

rollen som en cia-specialist, der skal redde nogle amerikanske diplomater ud af iran efter vold-

somme uroligheder i landet. Ben affleck har modtaget en lang række priser for sin instruktion af 

filmen, men det er ikke første gang, at amerikaneren står bag kameraet med succes. 

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 12/03

GOOD wILL hUNTING (1997)

Affleck skrev manuskriptet til dramaet sam-

men med sin gode ven Matt Damon, der dog 

stjal opmærksomheden i filmen. Manuskrip-

tet blev hædret med en Oscar og lovede en 

stor karriere både foran og bag kameraet for 

Affleck. Det var dog som skuespiller i film 

som ’Armageddon’ (1998), ’Bounce’ (2000) 

og ’Pearl Harbor’ (2001), han siden gjorde sig 

bemærket, og det gav ham ry som Hollywoods 

flødebolle nr. 1.

GONE BABy GONE (2007)

Helt tilbage i 1993 instruerede Ben Affleck 

kortfilmen ’I Killed My Lesbian Wife, Hung Her 

on a Meat Hook, and Now I Have a Three-Pic-

ture Deal at Disney’, men der skulle gå 14 år, 

før han debuterede som spillefilmsinstruktør. 

’Gone Baby Gone’ havde hans bror Casey 

Affleck i hovedrollen som en detektiv, der ef-

terforsker en lille piges kidnapning. Stemning 

og dialog er i højsædet i denne anmelderroste 

thriller.

ThE TOwN (2010)

En øjeblikkelig klassiker inden for bankrøveri-

film ved siden af ’Dog Day Afternoon’ og ’Point 

Break’. Ligesom ’Gone Baby Gone’ foregår ’The 

Town’ i Afflecks hjemby Boston, og instruktø-

ren får det maksimale ud af byens rammer. 

Jeremy Renner fik en Oscar-nominering, og 

kritikerne roste generelt filmen for Renners 

præstation og Afflecks evner som instruktør.
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ThE TwILIGhT SAGA: 

BREAkING DAwN 

- DEL 2: DELUxE BOx

I november sidste år blev Twilight-sagaen komplet, da den sidste film 

’Breaking Dawn - del 2’ havde biografpremiere. En ny deluxe boks in-

deholder både denne film samt den første del af ’Breaking Dawn’ i en 

forlænget udgave, som ikke tidligere har været udgivet. Desuden får 

man Renesmees armbånd, en plakat og seks postkort med i boksen. 

I filmen nyder Bella (Kristen Stewart) sit nye liv som vampyr med Ed-

ward (Robert Pattinson), men deres elskede datter, Renesmee, der er 

halvt vampyr og halvt menneske, vokser med foruroligende hast, og 

hun bliver centrum for et drabeligt opgør mellem Cullen-familien og 

den mægtige Volturi-klan.

udkommeR: BLU-R Ay/DvD: 03/03

Top 10

Blu-ray salg
uge 7, 2013:

 1.  looper
 2.  Taken 2 
 3.  DreDD
 4.  Den skalDeDe frisør
 5.  far Til fire - Til søs
 6.  TeD
 7.  pochahonTas
 8.  klokkeBlomsT og 
  vingernes hemmeligheD
 9. DreDD (3D)
10.  resiDenT evil: reTriBuTion

se mere pÅ BlockBusTer.Dk

MåNEDENS
BOkS

GAME OF ThRONES - SæSON 2 

Med blandingen af sex, vold og fantasy føles HBO’s populære TV-se-

rie ’Game of Thrones’ som en pulp-version af ’Ringenes Herre’. Sæson 

2 starter, hvor etteren slutter - med Stark-familien i krise, kroningen af 

Joffrey som hersker af King’s Landing og dragemoderen Daenerys i færd 

med at planlægge sin hjemkomst. Desuden melder den afdøde konges 

bror, Stannis Baratheon, sig på banen som den retmæssige arving til ri-

get. Danske Nikolaj Coster-Waldau er atter Jamie Lannister i serien, der 

er baseret på George R.R. Martins romaner.

UDKOMMER: BLU-R Ay/DvD: 05/03

LOST GIRL - SæSON 1

Den smukke og karismatiske Bo (Anna Silk) tilhører racen af overnatur-

lige væsner kaldet succubus, som lever af menneskers livsenergi. Bos 

kræfter viser sig første gang for hende, da hun ved et uheld dræber sin 

første store kærlighed ved at dræne ham for livskraft. Hun udskifter sit 

tidligere liv med familie og venner til fordel for en tilværelse alene, hvor 

hun flytter fra sted til sted. Hun bliver opsøgt af andre overnaturlige 

væsner, der giver hende et valg mellem at forfølge den lyse eller den 

mørke side. Den canadiske serie har udmærket sig ved positive anmel-

delser i hjemlandet og i USA, og den kører netop nu på tredje sæson.

UDKOMMER: DvD: 05/03

TV-SERIER
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(1993)

O m det var soundtracket, der i første omgang 

gjorde ’Judgment Night’ så interessant, før fil-

men udkom på video herhjemme (efter at være ble-

vet forbigået i de danske biografer), lyder sandsyn-

ligt, for CD’en var i kraftig cirkulation blandt både 

rock- og hip hop-fans. Årsagen var simpel. Helmet 

havde indspillet et nummer sammen med House of 

Pain, Living Colour sammen med Run DMC, Slayer 

sammen med Ice-T, men det bedste var dog det strå-

lende Fallin’ af Teenage Fanclub og De La Soul, som 

åbner selve filmen til billederne af en søvnig forstad 

i Chicago. Her lever Emilio Estevez (Young Guns) et 

idyllisk liv med sin kone og nyfødte barn, men denne 

dag skal han på drengetur. Målet er en boksekamp 

i indre by, og da en trafikprop resulterer i en dum-

dristig genvej gennem byens værste kvarter, starter 

problemerne for den efterhånden berusede gruppe 

venner med en brovtende Jeremy Piven (Entourage) 

i spidsen. Inden længe er de naturligvis blevet vidne 

til et koldblodigt bandemord, og lederen (en ganske 

formidabel Denis Leary) har ikke tænkt sig at lade 

fire vidner fra middelklassen slippe væk med livet i 

behold. Hermed går starten på en klassisk omgang 

katten-efter-musen, der finder sted i mere eller min-

dre real time den næste times tid.

’Judgment Night’ er på ingen måde verdens mest 

originale film. Til gengæld skal man lede længe efter 

en mere intuitivt spændende og fermt iscenesat ac-

tionfilm, hvis man altså ikke medregner de mere vel-

kendte genreklassikere som ’Lethal Weapon’ (1987) 

og ’Die Hard’ (1988). Mod slutningen går det dog en 

smule ned ad bakke, og troværdigheden begynder 

for alvor at smuldre, når skurkene til stadighed fin-

der frem til hvert eneste skjulested og familiefæd-

rene udvikler Chuck Norris-evner over en nat. Det 

er dog småting i en genrefilm, hvor karakterne rent 

faktisk gør noget så sjældent som at handle rationelt 

og træffe nogenlunde realistiske beslutninger for at 

redde deres liv. I sidste ende er ’Judgment Night’ 

blot endnu en actionfilm om den almindelige mands 

møde med vold og pludselig død, men den hører til 

de absolut bedste af sin slags. Og den fortjener et 

langt større publikum.

Oversete favoritfilm er en ny serie, 
hvor redaktionen, kino.dk-brugere og 
danske kulturpersonligheder  på skift 
vil argumentere for en film, der fortjener 
et bedre ry.

JUDGMENT
NIGhT

valgt af
SøREN SøNDERGAARD

Chefredaktør   

soren@kino.dk 

INSTRUkTøR Stephen Hopkins  
 
SkUESpILLERE
Emilio Estevez, Cuba Gooding Jr.,  
Denis Leary, Stephen Dorff, Jeremy 
Piven

pRODUkTIONSSELSkAB:   
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 playsTaTion 3
 1. skylanDers gianTs 
  sTarTer pack
 2. skylanDers gianTs
  BoosTer pack
3.  call of DuTy: 
  Black ops 2

XBoX 360
 1. far cry 3
 2. assassin’s creeD iii
 3. fifa 13

pc 
 1. DeaD space 3
2.  The sims: 70s, 80s & 90s
3.  WorlD of WarcrafT

se mere pÅ BlockBusTer.Dk
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GADGETS

'G.I. JOE' AcTIONFIGURER

Med den nye film ’G.I. Joe: Gengældelsen’ fortsætter Hasbros legetøjsfi-

gurer med at bekæmpe hinanden. I 1964 blev navnet G.I. Joe brugt til en 

kollektion af 12 tommer høje figurer, men Hasbro relancerede G.I. Joe-

legetøjet i 1982 som mindre figurer kendt i Europa som ’Action Force’. De 

nye figurer fik diverse kampmaskiner, våben samt en udvidet baggrunds-

historie fortalt i en animeret serie og i seriehæfter. Siden er der kommet 

utallige, opdaterede versioner af legetøjet, og seneste kollektion knytter 

sig til den nye film.

ER UDKOMMET

GAMING

TOMB RAIDER

Lara Croft blev et kæmpefænomen i spilverdenen, da den første udgave 

af ’Tomb Raider’ udkom i 1996. To film (med en laber Angelina Jolie) og 

otte spil senere går Tomb Raider-serien tilbage til rødderne. Lara må 

udvikle sig fra en skræmt, ung kvinde til en hærdet kriger, hvis hun vil 

gøre sig nogle forhåbninger om at overleve det nye eventyr, der venter 

hende. Spillet er mere åbent i sin struktur end tidligere, og der vil være 

tale om en blanding af action, rollespil, udforskning og survival i stil med 

’Resident Evil’. Desuden har spillet multiplayer-funktion.

UDKOMMER: PLAySTATION 3 / XBOX 360 / PC: 05/03

GAMING

BIOShOck INFINITE

De to førte BioShock-spil foregik i den forfaldne og mørke undervandsby 

Rapture. Handlingen er i ’BioShock Infinite’ flyttet til en gigantisk by 

i himlen kaldet Columbia. Hovedpersonen hedder Booker DeWitt, en 

tidligere Pinkerton-agent, der har til opgave at redde den unge kvinde 

Elizabeth, der siden barndommen har været fængslet i Columbia. Som 

noget nyt kan spilleren opbygge et forhold til Elizabeth, hvor man 

kombinerer sine evner med hendes for sammen at slippe væk.’BioShock 

Infinite’ har også masser af nye våben og evner at byde på, og kampene 

foregår langt over jordens overflade i en by, der er ved at falde ned fra 

himlen.

UDKOMMER: PLAySTATION 3, XBOX 360, PC: 26/03



FRA INSTRUKTØR JOHN HILLCOAT MED MANUSKRIPT AF NICK CAVE

★★★★
“Eksplosivt, brutalt 

og seværdigt”
Magasinet M!

★★★★
“En underholdende biografoplevelse”

Casper Christensen, Go’ Morgen  Danmark

★★★★
“En meget anderledes gangsterfi lm, 

der er meget medrivende”
 Kig Ind

★★★★
“Klassisk fi lmfortælling når det er bedst”

Ann Lind Andersen, Go’ Morgen Danmark

★★★★
“En rå og fascinerende 
fi lm om sammenhold, 
mod og overlevelse”

Berlingske

★★★★
“Tom Hardy er eminent“

Søndagsavisen

★★★★
“Filmen har et stærkt 

cast og solide folk 
bag kameraet”
Filmselskabet, DR K

★★★★
“Så kræmet skruet 

sammen, at man snildt 
glemmer tid og sted 
mens man ser den”

Filmland P1 DR

★★★★
FilmZ

♥ ♥ ♥ ♥
“Gevaldigt underholdende 

gangsterfi lm”
Politiken

★★★★
“Blod, snavs og 

rigelig sprut i stærkt 
forbudsdrama”

Cinemazone / 24 Timer / MetroXpress

★★★★
BT

★★★★

★★★★★
“En velproduceret gangster-
fortælling fyldt med action, 

kvinder og vold”
Onfi lm.dk

★★★★★
Kultunaut

★★★★★
“Imponerende vellykket 

gangsterdrama”
Jyllands-Posten

★★★★★ ★★★★★

★ ★ ★ ★ ★
“DJÆVELSK GOD”

Ekstra Bladet 

NU PÅ DVD, BLU-RAY & ON-DEMAND



AbonnementetAbonnementet
med alle de nye film

Blockbuster.dk/unlimitedBlockbuster.dk/unlimited
*Abonnementet kan opsiges med et varsel på lb. md. + 30 dage og tilbuddet er for et abonnement med 2 Premierefilm, hvor mindsteprisen i bindingsperioden så er 129 kr.

Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode og der tages forbehold for fejl og prisændringer. Se de aktuelle abonnementer og betingelser på www.blockbuster.dk/unlimited.

med alle de nye film

Premiere 26/3Premiere 26/3Premiere 26/3Premiere 26/3Premiere 26/3

med alle de nye filmmed alle de nye filmmed alle de nye filmmed alle de nye film

Premiere 26/3Premiere 26/3Premiere 26/3Premiere 26/3

Premierefilmsabonnement 129,- den første måned, derefter 189,- /md.*

Premiere 22/3

Premiere 19/3Premiere 12/3Premiere 3/3

Premiere 24/3
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