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I ’Den store Gatsby’ er spørgsmålet ikke, om 

man har penge nok, men hvordan man får dem 

brugt, og den overdådige mængde af glamour er som 

skabt til en filmatisering. Denne måned bliver F. Scott 

Fitzgeralds roman fra 1925 således taget under kærlig 

behandling af Baz Luhrmann, der med sin visuelle og 

stærkt æstetiske stil virker som født til at vække ka-

raktererne til live på det store lærred for første gang 

i næsten 40 år.

Timingen er næppe tilfældig. Børskrakket i 1929 satte 

en brat stopper for de brølende 20eres overflod af ma-

terielle goder, der som bekendt blev erstattet af mør-

kere økonomiske tider, og det scenarie ligger trods alt 

ikke milevidt fra den aktuelle finanskrise. ’Den store 

Gatsby’ handler dog først og fremmest, om dengang 

bølgerne gik højt, og denne måned fokuserer i det 

hele taget på den mere underholdende side af sagen, 

som de fleste film - og særligt dem fra Hollywood - har 

tendens til at gøre.

Livet i overhalingsbanen er også et tema i ’Fast & Furi-

ous 6’. Selvom universet måske ikke er lige så elegant 

som i ’Den store Gatsby’, er der med garanti flere 

biljagter og højere hastigheder i det seneste kapitel 

af den succesfulde serie, hvor den ene film efter den 

anden sælger stadig flere billetter i takt med at flere 

og flere biler ødelægges. Naturligvis i underholdning-

ens navn.

Men det er også i denne måned, at Hollywood præ-

senterer bagsiden af morskaben… og så alligevel ikke. 

Det tredje og afsluttende kapitel i Tømmermænds-

serien anerkender måske uheldige optrin i kølvan-

det på nattens eskapader, men konsekvenserne af 

den euforiserende overflod er mere falden-på-halen 

end løftet pegefinger. Og 

det passer ærligt talt også 

bedre til en fredag aften i 

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

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

- samme facon, bare mindre.

2 Antallet af apps og programmer gælder det samlede antal i hele verden.
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Synes du heller ikke, at ’Beastly’ er den 10. bedste film ud af 

5.800 titler i kino.dk’s database? Nu kan du kommentere på 

vores lister over de 100 bedste og 50 værste film på sitet ratet 

af brugerne. Du kan selvfølgelig også selv præge filmenes 

placering og selv tildele stjerner fra 1-6. Desuden kan du se lister  

med de 100 bedste film og de 50 dårligste film ifølge medierne.

DE 100 
BEDSTE FILM 
- OG DE 50 væRSTE

- HISTORIER FRA SITETwww.kINO.Dk

Blog på kino.dk
Kino.dk’s nye blog er i luften på www.kino.dk, og her vil vi løbende skrive 

indlæg. Gæstebloggere er mere end velkomne, og er der en blog-skribent

gemt  i dig, så skriv til Line H. Nielsen på line@kino.dk.

NyE OG SENESTE 
INDSLAG På 

nikolaj Coster-Waldau om 
sit første møde med tom Cruise

interview med instruktørerne 
bag ’kon-tiki’

Vi har taget turen helt til Syd-

afrika (!) for at overvære optagel-

serne til Kristian Levrings kom-

mende western ’The Salvati-

on’ med Mads Mikkelsen 

i hovedrollen. Følg med 

på sitet, hvor vi løben-

de vil skrive om filmen 

og vise kino TV fra 

optagelserne samt 

interviews med hol-

det foran og bag 

kameraet.

MED MADS 
MIkkELSEN 
på OpTAGELSE

søren kragh-Jacobsen 
om ’i lossens time’



restauranter og oplevelser 
Få op til 60% rabat på 

Skal du ud og spise før eller efter din biograftur? Eller sidder du i mørket og drømmer dig væk til sol og sommer? 
Hver uge spotter vi de bedste tilbud til dig. På alt fra en god bøf, lækker sushi, velsmagende cocktails til 
oplevelser, weekendophold, rejser til sydens sol og storbyferier.

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

 vzvv

Benyt rabatkoden 
deal05

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. maj 2013

10% rabat

spotdeal.dk
Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 
10% fratrækkes dit køb. Rabatkoden kan benyttes til og med
31. maj 2013 og gælder både nye og nuværende medlemmer.
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Hvad bruger du kino.dk til? 
Jeg bruger kino.dk til at bestille billetter, give 

anmeldelser af film jeg har set, søge på anmel-

delser og kommentarer om film jeg har hørt 

om, eller film jeg skal se. Derudover er jeg ak-

tiv i debatterne, hvor jeg svarer på spørgsmål, 

stiller spørgsmål og diskuterer forskellige em-

ner med andre brugere.

Hvorfor er du på kino.dk? 
Her kan jeg læse om forskellige film, jeg kan 

debattere om forskellige emner og høre an-

dres meninger. Det er sjovt og anderledes end 

at sidde på facebook, hvor man kender alle. På 

kino.dk kan man skrive med nye mennesker og 

se, hvad de mener om forskellige film.

Hvad er din favoritfilm? 
Mine yndlingsfilm er nok Harry Potter (dem 

alle) og Twilight (også dem alle). Nu bliver 

man sikkert ”mobbet”, fordi man godt kan lide 

Twilight, men jeg synes, det er gode film og 

bøger. Desuden er jeg også ret vild med ’The 

Hunger Games’. Jeg blev lidt skuffet over fil-

men, da jeg havde læst bogen først og synes, 

at filmen manglede mange dele, som bogen 

indeholdte. Glæder mig dog til at se de næste 

film i rækken.

Hvad er din største biografoplevelse? 
Min største biografoplevelse har nok været, 

da jeg var på min første date nogensinde. Vi 

var inde og se ’Contraband’. Filmen i sig selv 

var ikke det helt store, men oplevelsen af at 

sidde med drengen, man var lun på ved siden 

af sig, var noget helt specielt. Jeg tror endda, 

jeg nærmest angreb hans hånd for at holde i 

den, da han greb ud efter popcornene. Den 

dag i dag synes jeg stadig, at det var vildt pin-

ligt, men vi er stadigvæk kærester.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst 
sidde fast i en elevator sammen med?
Tony Stark/Iron Man. Han virker som om, han 

har en sjov og fed personlighed.

Hvilken film ville du helst leve i? 
Hmm, her vil jeg nok vælge Harry Potter. Uni-

verset i filmene virker fantastisk. Jeg kunne 

dog godt leve uden den store kamp mod Vol-

demort til sidst.

Hvilken film glæder du dig mest til 
i næste måned (maj)? 
Filmene ’Only God Forgives’ og ’Broken City’ 

fanger mig umiddelbart mest i maj måned.

Hvilken film har du set allerflest gange? 

Igen må jeg nok svare Harry Potter-filmene.

Camilla Kristensen, 20 år, bor i Hillerød 

og har været aktiv bruger på kino.dk i 

omkring seks-otte måneder. Hun opret-

tede profilen for at bestille billetter for 

mange år siden, men først på det seneste, 

er hun begyndt at bruge sitet aktivt og 

debattere med andre brugere.

læs om mere end 200 kommende film på www.kino.dk

SOMMERENS MEST VENTEDE FILM 

MåNEDENS 
BRUGER

STAR TREK INTO DARKNESS THE MORTAL INSTRUMENTS

MONSTERS UNIvERSITy GRUSOMME MIG 2 MAN OF STEEL

Vil du også være månedens kino.dk-bruger?  Så skriv til line@kino.dk og fortæl hvorfor.

86,9%
156 stemmer

87,6%
403 stemmer

86,4%
176 stemmer

86,2%
120 stemmer

85,9%
320 stemmer

1 2

3 4 5



SOMMERENS MEST VENTEDE FILM 

i biograferne fra d. 6. juni

SkotlandS Svar på ‘det’ bare mænd’

en film af ken loach
Skrevet af paul laverty

vinder af juryenS priS 
canneS film feStival 2012
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MADS 
MIkkELSEN 
MED I ’KUNG FU 
PANDA 3’ 

Oscarvinderen Anne Hatha-
way skal højst sandsynligt 
medvirke i The Dark Knight 
Rises-instruktøren Christo-
pher Nolans kommende film 
’Interstellar’. Filmen har 
allerede Matthew McConaug-
hey om bord, men derudover 
er plottet omhyllet af mystik. 
Alt, man ved, er, at det er en 
science fiction-film, samt at 
historien er skrevet af Nolans 
bror Jonathan og baseret på 
fysikeren Kip S. Thornes teo-
rier om ormehuller. ’Interstel-
lar’ forventes at få premiere i 
efteråret 2014.

chRISTOphER 
NOLAN 

DREAMWORKS 
PLANLæGGER 
'cROODS 2'

FINDER 
HOvEDROLLER

Den danske superstjerne har scoret 

sit første store internationale anima-

tionsjob med ’Kung Fu Panda 3’, hvor 

han skal lægge originalstemme til en 

endnu ukendt karakter. De andre stem-

mer leveres igen af Jack Black, Angeli-

na Jolie og Seth Rogen - så er 10.000-

kroner-spørgsmålet bare, hvem der skal 

levere den danske stemme til Mads 

Mikkelsens karakter?

’Kung Fu Panda 3’ får 

premiere i 2016.

Animationsfilmen om fortidsfamilien Croods vil ifølge 
DreamWorks få en efterfølger. Selskabet, der står bag fire 
Shrek-film, tre Madagascar-film og indtil videre to Kung 
Fu Panda-film, skal dog først lige have de to animationsfilm 
’Turbo’ og ’Sådan træner du din drage 2’ på gaden. 

INGEN
kRYpTONIT

I ’SUPERMAN’
Når den nye Superman-film 

’Man of Steel’ får premiere i næste 

måned, skal man ikke forvente 

et gensyn med stålmandens 

grønne antistof. Det fastslår 

filmens instruktør Zack Snyder: 

”Lad mig være helt ærlig: Der 

er ingen kryptonit med i filmen.”



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 papirretning
MFC-J4710DW er en unik ny printertype
med 2 papirskuffer og 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-J4710DW-Kino-Maj.indd   1 2/15/2013   1:21:34 PM
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vIDSTE
DU AT…?
… tom hardy skal spille
Al Capone i den kommende 
film ’Cicero’.

… Warner Bros. arbejder på 
en prequel til Stanley Kubricks 
Stephen King-filmatisering 
’Ondskabens hotel’.

… tarzan-filmen med 
Alexander Skarsgård og 
Jessica Chastain er blevet 
udskudt på ubestemt tid, fordi 
budgettet var blevet for stort. 

… Genindspilningen af 
’point Break’ (med surfere, 
bankrøvere, Keanu Reeves og 
Patrick Swayze) stadig er i live.

… liam neeson og Woody 
harrelson skal spille med i 
’The Highwaymen’ som de 
politifolk, der jagtede forbryder-
parret Bonnie og Clyde.

… rachel mcadams, Bradley 
Cooper og emma stone skal 
spille med i Cameron Crowes 
næste romantiske komedie.

… sylvester stallone og 
arnold schwarzeneggers 
kommende fængselsfilm
 ’The Tomb’ har skiftet titel 
til ’Escape Plan’.

1) MEN IN BLAck 3     
(2012)
Will Smith sletter hukommelsen på en gruppe kinesiske turi-
ster, og senere viser personalet i en kinesisk restaurant sig at 
være rumvæsner. Intet af dette sker i den kinesiske udgave.

2)  pIRATES OF ThE cARIBBEAN:    
 VED VERDENS ENDE     
(2007)
Kinas største stjerne, Chow Yun-fat, spillede piratkaptajnen 
Sao Feng, men blev klippet helt ud af filmen, da hans rolle som 
pirat var en fornærmelse.

3)  TITANIc 3D       
(1997)
I 3D-genudgivelsen af ’Titanic’ så man kun Kate Winslet 
fra halsen og op i den berømte scene, hvor Jack (Leonardo 
DiCaprio) maler et nøgenportræt af Rose. 3D-effekten var 
åbenbart for meget.

4)  SkYFALL       
(2012)
En kinesisk dørmand, der bliver skudt, snak om prostitution 
styret af den kinesiske mafia og hele sekvensen, hvor skurken 
(Javier Bardem) fortæller om tortur i et kinesisk fængsel. Det 
hele røg i svinget!

Her er nogle film, der blev klip-

pet om til biografdistribution 

i Kina, fordi visse scener blev 

fundet direkte fornærmende:

LOST IN 
TRANSLATION1

2

3

4

wILL 
SMITh IND, 
KRISTEN STEWART UD
Fupmager-filmen ’Focus’ skal hand-

le om en ung kvinde, der kommer i 

lære hos - samt får et forhold til - 

en ældre mandlig svindler. Kristen 

Stewart har længe været tilknyttet, 

mens Ben Affleck var udset til den 

mandlige hovedrolle. Nu er Affleck 

blevet erstattet af Will Smith, og 

med Smith ombord har Stewart 

valgt at droppe projektet. Så status 

er, at Men in Black-stjernen mang-

ler en ung kvinde at danne par med.  

LAVER 
ScIENcE 
FIcTION 

depp oG 
freeman 

’Transcendence’ bliver titlen på en 

ny science fiction-film med Johnny 

Depp, Rebecca Hall (The Town), 

Paul Bettany (The Da Vinci Code) 

og den 75-årige Morgan Freeman. 

Filmen kommer til at handle om 

eksperimenter med kunstig 

intelligens, der går helt 

galt. Christopher Nolan 

producerer filmen for 

sin mangeårige sam-

arbejdspartner og 

kameramand, Wally 

Pfister, der debute-

rer som spillefilms-

instruktør.



del dine filmoplevelser med dine venner og dem, der deler din filmsmag. modtag personlige anbefalinger 
på film, der kunne være lige noget for dig. deltag i debatten, post nye indlæg på din væg og meget mere.

Velkommen på kino.dk - dit filmunivers!

OpRET DIN EGEN pROFIL OG SE, 
hVILkE FILM DINE VENNER hAR SET

BLIV EN DEL 
AF kINO.Dk'S 
FILM-cOMMUNITY
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doMHnAll
glEESon

om søn af en af Irlands mest etablerede 

skuespillere, Brendan Gleeson, lå det 

lige for, at den rødhårede unge mand med det 

sære navn Domhnall selv skulle blive en del af 

faget. Domhnall Gleeson nåede dog at fuld-

føre en uddannelse i Media Arts på Dublin In-

stitute of Technology, før han for alvor gjorde 

noget ved karrieren, der først bød på TV og 

dernæst teater, hvor han i 2006 blev nomi-

neret til den prestigefyldte Tony Award for 

Broadway-stykket ’The Lieutenant of Inish-

more’ (2006).

Gleesons første kontakt med Hollywood ske-

te i 2004, da han medvirkede i Martin McDo-

naghs Oscar-vindende kortfilm ’Six Shooter’ 

(2004) med bl.a. farmand på rollelisten. Og 

netop samarbejdet med Gleeson Senior har 

betydet meget for den unge Domhnall, der til 

dags dato har indspillet i alt fem film sammen 

med sin far. Den mest kendte af disse film er 

’Harry Potter og Dødsregalierne - del 1’, hvor 

Domhnall spiller Bill Weasley, og Brendan 

spiller Mad-Eye Moody. ’Harry Potter’ betød 

et oprigtigt gennembrud, men for den unge 

mand var det alligevel en svær beslutning at 

medvirke i så stor en film overfor sit berømte 

ophav. ”Jeg har været meget bevist om, at jeg 

ikke ville være skuespiller pga. min far. Men 

jeg tror altid, jeg vil blive koblet sammen med 

ham, og folk vil altid sige, at jeg fik rollen pga. 

min far,” har Gleeson udtalt i den anledning.

2010 var det helt store år for Gleeson, der 

udover Potter-filmen havde bemærkelses-

værdige roller i to anerkendte film. Først i 

’Never Let Me Go’ overfor Keira Knightley 

og dernæst i Coen-brødrenes western ’True 

Grit’. Derefter begyndte hæderen at komme, 

og i 2011 vandt den unge skuespiller Rising 

Star-prisen ved The Irish Film and Televison 

Award i 2011. Ved uddelingen var han dog 

i Berlin for  at blive hyldet som European 

Shooting Star, og derfor måtte IFTA-prisen 

blive modtaget af Brendan Gleeson, der med 

et kæmpe smil ytrede: ”Rising Star? Jeg kan 

nærmest ikke få ham op om morgenen.”

Sidste år medvirkede Domhnall Gleeson i så 

forskellige genrer og formater som den Emmy-

vindende miniserie ’Black Mirror’, den habi-

le fortolkning af tegneseriefiguren ’Dredd’ 

og sidst men ikke mindst det roste drama 

’Shadow Dancer’ overfor Clive Owen. Senere 

i år kan publikum se frem til Gleesons første 

større hovedrolle i Richard Curtis’ (Fire bryl-

lupper og en begravelse, 1994) romantiske 

’About Time’ om en mand, der rejser tilbage 

i tiden for at møde sin drømmepige spillet af 

Rachel McAdams. Derudover er en sort-hu-

moristisk film om en mystisk popsanger og 

hans disciple på vej. Filmen hedder ’Frank’, 

har Michael Fassbender i titelrollen og 

Domhnall Gleeson øverst på plakaten.

FULDE NAVN domhnall Gleeson  
 
NATIONALITET irland  
 
FøDT 12. maj 1983   
 
høJDE 185 cm.    
  
GENNEMBRUDSROLLE   
harry potter og dødsregalierne - del 1   
 
BONUSINFO    
søn af skuespilleren Brendan Gleeson, der 
spiller mad-eye moody i harry potter-filmene

kOMMENDE FILM about time, frank

Aktuel i ’Anna
Karenina’

Folk vil altid sige, at jeg 
 fik rollen pga. min far

S

KOMMENDE
STJERNE
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DONALD SUTHERL AND 
FøDT: 17/07 1935 
FILM: Don’t Look Now (1973)

KIEFER SUTHERL AND 
FøDT: 21/12 1966 
FILM: The Lost Boys (1987)

M AURICE COSTELLO  
FøDT: 22/02 1877 
FILM: Man and Wife (1923)

JON VOIGT 
FøDT: 29/12 1938 
FILM: Deliverance (1972)

ANGELINA JOLIE 
FøDT: 04/06 1975 
FILM: Lara Croft:   
Tomb Raider (2001)

JEREMY IRONS 
FøDT: 19/09 1948 
FILM: Die Hard: With a 
Vengeance (1995) 

M A x IRONS 
FøDT: 17/10 1985 
FILM: The Host (2013)

M ARTIN SHEEN  
FøDT: 03/08 1940  
FILM: Apocalypse Now (1979)

JA MIE LEE CURTIS  
FøDT: 22/11 1958  
FILM: Halloween (1978)

EMILIO ESTEVEZ 
FøDT: 12/05 1962 
FILM: Young Guns (1988)

CHARLIE SHEEN 
FøDT: 03/09 1965 
FILM: Platoon (1986)

JERRY STILLER 
FøDT: 0 8/06 1927 
FILM: Hairspray (1988))

BEN STILLER 
FøDT: 30/11 1965 
FILM: Nat på museet (2006)

TOM HANK S 
FøDT: 0 9/07 1 9 5 6 
FILM: Forrest Gump (1994)

TONY CURTIS  
FøDT: 29/09 1910 
FILM: Some Like It Hot 
(1959) 

JANET LEIGH  
FøDT: 06/06 1927  
FILM: Psycho (1960)

COLIN HANK S 
FøDT: 24/11 1977 
FILM: King Kong (2005)

KIRK DOUGL A S 
FøDT: 0 9/12 1916 
FILM: Spartacus (1960)

MICHAEL DOUGL A S 
FøDT:: 25/0 9 1 9 4 4 
FILM: Wall Street (1987)

MERYL STREEP 
FøDT: 22/06 1949 
FILM: Out of Africa (1985)

M A MIE GUMMER 
FøDT:: 03/0 9 1 9 83 
FILM: Side Effects (2013)

STELL AN SK AR SGåRD 
FøDT: 13/06 1951  
FILM: Good Will Hunting (1997)

ALEx ANDER SK ARSGåRD 
FøDT: 25/08 1976 
FILM: Battleship (2012)

JA MES BROLIN 
FøDT: 18/07 1940  
FILM: Catch Me If You Can 
(2002)

JOSH BROLIN 
FøDT: 12/02 1968 
FILM: No Country for Old 
Men (2007)

Hollywood-
StAMtræEt 
Når æblet ikke falder langt fra stammen

DOLORES 
COSTELLO  
FøDT:   
17/09 1903  
FILM: Man 
and Wife 
(1923)

JOHN DREW 
BARRY-  
MORE   
FøDT:  
04/06 1932  
FILM: The 
Big Night 
(1951) 

DREW  
BARRYMORE 
FøDT:  
22/02 1975 
FILM:  
Charlie’s  
Angels (2000)

Gift med:
John Barrymore
FøDT: 15/02 1882
FILM: Grand Hotel 
(1932)

Gift med:
Jaid Barrymore
FøDT: 0 8/05 1946
FILM: Night Shift 
(1 9 82)
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kærliGhedsintriGer i moskVa

AnnA kArEninA

I 1874 rejser den aristokratiske Anna Kareni-

na fra Sankt Petersborg til Moskva for at 

redde sin brors ægteskab, efter han har haft en 

affære med sin stuepige. Hendes eget ægteskab 

med den ældre Grev Alexei er mildest talt koldt, 

og da hun møder den unge officer Vronsky på 

togturen, føler hun en øjeblikkelig tiltrækning. 

Men mens en gift mand sagtens kan have et side-

spring, ser det pæne selskab knap så tilgivende 

på en gift kvinde i samme situation, og Anna må 

sande, at hendes valg får svære konsekvenser for 

hendes status.

’Anna Karenina’ er baseret på Leo Tolstojs klas-

siske roman af samme navn, der blev skrevet i 

1877, og som udstiller borgerskabets dobbelt-

moral og kvinders vanskelige kår i 1800-tal-

lets Rusland. Filmen er instrueret af Joe Wright, 

som genforenes med Keira Knightley efter det 

roste samarbejde i ’Pride & Prejudice’ (2005) og 

’Atonement’ (2007). Jude Law (Sherlock Holmes-

filmene), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), 

Domhnall Gleeson (Harry Potter-serien) og sven-

ske Alicia Vikander (En kongelig affære) har nog-

le af filmens øvrige roller.

ORIGINALTITEL Anna Karenina  
   
INSTRUkTøR Joe Wright  
 
SkUESpILLERE
Keira Knightley, Aaron Taylor-
Johnson, Matthew Macfadyen, 
Kelly MacDonald, Jude Law, 
Emily Watson, Olivia Williams, 
Domhnall Gleeson, Alicia vikander 
 
LAND  UK, 2012   
  
SpILLETID  129 minutter  
   
pREMIERE

02/05

DRAMA

filmen vandt en oscar for Bedste kostumedesign.

79,7%
169 stemmer

mere om 
domhnall 

Gleeson  
på side 14
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20

en nynaZist tViVler

krigEr

-årige Marisa er skinhead og 

dybt involveret i en nynazis-

tisk fraktion. Her bliver hun forbillede 

for den yngre Svenja, der i sin søgen ef-

ter holdepunkt fascineres og tiltrækkes 

af gruppens sammenhold. Efter et møde 

med en ung flygtning fra Afghanistan be-

gynder Marisa imidlertid at vakle i sin tro. 

Hun beslutter sig for at hjælpe ham med 

at flygte til Sverige, og det bliver samtidig 

hendes egen flugt fra et miljø, hun har 

sværere og sværere ved at se sig selv i - 

men hun lærer hurtigt, at man ikke bare 

vender gruppen ryggen, og et voldeligt 

opgør er uundgåeligt. 

Kampen for at komme ud af et nynazi-

stisk, ofte maskulint, miljø er før blevet 

skildret i film som ’American History X’ 

(1998) og ’This Is England’ (2001), men 

’Kriger’ skiller sig ud ved at have en kvin-

de i hovedrollen. Filmen har modtaget 

en række priser, og bl.a. blev hovedrol-

leindehaveren Alina Levshin hædret med 

en pris ved Berlinalen som Bedste nye 

talent.

ORIGINALTITEL Kriegerin  
 
INSTRUkTøR David Wnendt  
 
SkUESpILLERE
Alina Levshin, Jella Haase,   
Sayed Ahmad Wasil Mrowat 
 
LAND Tyskland, 2011  
 
SpILLETID  100 minutter 
 
pREMIERE

02/05

DRAMA
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SIDE
EFFEcTS

MåneDens
AnbefAling 

FATALE BIvIRKNINGER

MåNEDENS
ANBEFALING 
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ORIGINALTITEL  Side Ef fec t s 
   
INSTRUkTøR  Steven Soderbergh 
  
SkUESpILLERE
Rooney Mara, Jude Law, Cathrine Zeta-
Jones, Channing Tatum, vinessa Shaw, 
Mamie Gummer    
 
LAND  USA, 2013  
 
SpILLETID  106 minutter  
   
pREMIERE

02/05

ThRilleR

filmens oprindelige titel var ’the Bitter pill’. 

filmens anatomi

Emily og Martin er unge, smukke og lever et 

liv i New York, som de fleste kun kan drømme 

om. Tilværelsen viser sig dog at være lige så skrøbe-

lig, som den er glamourøs, og alt går tabt, da Martin 

anholdes for insiderhandel med en fængselsdom til 

følge. Emily venter tålmodigt på sin mand i fire år, og 

selvom ægteparret hurtigt vender tilbage til det fine 

selskab, da han endelig løslades, rammes hun af svær 

depression, der udmønter sig i selvmordsforsøg. I 

kølvandet følger indlæggelse og antidepressive mid-

ler, men da medicinen ikke virker efter hensigten, 

tilbyder hendes psykiater, at hun prøver et helt nyt 

produkt, som stadig er på forsøgsstadiet. Men den 

eksperimenterende medicin får fatale konsekvenser 

for alle involverede, og spørgsmålet er, hvem der 

egentlig bærer skylden: den medicinerede, medici-

nalbranchen eller den opportunistiske psykiater?

Med ’Side Effects’ havde instruktøren Steven Soder-

bergh efter eget udsagn lavet sin sidste film. På pres-

semødet i Berlin, hvor filmen deltog i filmfestivalens 

hovedkonkurrence, tog han dog kanten af sin udtalel-

se og omformulerede det i stedet til en pause fra rol-

len som spillefilmsinstruktør. Særligt i lyset af hans 

seneste film er det en god nyhed, da ’Side Effects’ 

med sin historie, der flere gange skifter retning, 

er en vellykket sammensætning af klassisk Hitch-

cock, strømlinede 90er-thrillere og en god portion 

samfundskritik af medicinalbranchen. På den måde er 

’Side Effects’ lige så uforudsigelig som Soderberghs 

brogede karriere, der tæller smalle film som ’Sex, 

Lies, and Videotape’ (1989), ’Kafka’ (1991) og ’The 

Limey’ (1999) men også mainstream-titler som ’Erin 

Brockovich’ (2000) og Ocean’s-filmene (2001-2007). 

’Side Effects’ hører hjemme i mainstream-kategori-

en, og thrilleren er lige præcis den type film, der i 

90erne ville have haft Michael Douglas og Kim Ba-

singer i hovedrollerne og budt på sexede biroller til 

skuespillere som Andy Garcia, Rebecca De Mornay, 

Uma Thurman og Tom Berenger. Det kan lyde som 

namedropping, men 90er-thrilleren var en særlig 

genre, som uden tvivl har inspireret ’Side Effects’, 

og traditionen tro er Soderberghs bidrag også vel-

besat på skuespillerfronten. 

Rooney Mara (The Girl With the Dragon Tattoo) spil-

ler den depressive skønhed, der naturligvis formår at 

skabe interesse hos sin psykiater i skikkelse af Jude 

Law, imens hendes mand spilles af Channing Tatum 

(Magic Mike). På sidelinjen står Cathrine Zeta-Jones 

(Traffic), og hvordan de indbyrdes forhold hænger 

sammen, kan ses i biografen, hvor ’Side Effects’ er et 

sjældent bidrag til en stærkt underholdende genre, 

der efterhånden er blevet en mangelvare.

  19%
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sammensætning 
af klassisk Hitch-
cock, strømlinede 
90er-thrillere 
og en god portion 
samfundskritik af 
medicinal-
branchen.
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politibetjenten Billy Taggart bliver 

fyret efter en retssag, som involve-

rede en skudepisode i et af New Yorks 

belastede områder. Flere år senere har 

han skiftet karrierevej og arbejder nu 

som privatdetektiv. Men rudekuverter-

ne vælter ind, og han har svært ved at 

betale sine regninger. Så da borgmeste-

ren tilbyder ham et velbetalt job, kan 

han ikke sige nej. Taggart skal skygge 

borgmesterens kone, da han mistænker 

hende for at have en affære. Alt tyder 

på en hurtigt overstået opgave, men 

efterhånden, som Taggart nærmer sig 

sandheden, kommer han på sporet af 

en omfangsrig politisk skandale.

’Broken City’ er ikke bleg for at udstille 

korruption og politisk magtmisbrug i 

storbyen, når Mark Wahlberg og Rus-

sell Crowe tørner sammen som hen-

holdsvis detektiv og borgmester i en ny 

thriller af Allen Hughes (der er kendt 

for at instruere ’From Hell’ og ’Book of 

Eli’ sammen med sin bror Albert). Barry 

Pepper fra ’True Grit’ (2010) har rol-

len som Crowes politiske konkurrent, 

Catherine Zeta-Jones (Traffic) spiller 

borgmesterens kone, og endelig er Jef-

frey Wright (Casino Royale) politikom-

missæren med en agenda.

ORIGINALTITEL Broken City   
 
INSTRUkTøR Allen Hughes  
 
SkUESpILLERE
Mark Wahlberg, Russell Crowe,   
Catherine Zeta-Jones, Jeffrey Wright, 
Barry Pepper, Natalie Martinez, Kyle 
Chandler  
LAND USA, 2013  
 
SpILLETID  109 minutter 
 
pREMIERE

08/05

ThRilleR

interne affærer

BROkEN cITY

75,3%
64 stemmer
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synGende pensionister 

EN SANG FOR MARION

Den altid gnavne Arthur elsker sin evigt opti-

mistiske kone Marion højt, men deler absolut 

ikke hendes passion for sang. Når Marion synger sin 

glæde ud i det lokale kor, foretrækker han at sid-

de for sig selv og brokke sig over, hvor pinligt det 

hele er. Men da Marion rammes af alvorlig sygdom, 

tvinges Arthur til at droppe sin dårlige attitude og 

overtage sin kones plads i koret. Med hjælp fra den 

unge dirigent Elizabeth siger den mavesure pensi-

onist modvilligt ja til en stor personlig udfordring, 

der bringer nye toner - og en masse nye mennesker 

- ind i hans liv. 

Komedie-dramaet ’En sang for Marion’ har to af 

Englands mest respekterede skuespillere i de bæ-

rende roller. Hovedpersonen Arthur spilles af Te-

rence Stamp, der startede sin karriere i 1960erne, 

opnåede kultstatus som skurk i ’Superman II’ (1980) 

og oplevede et regulært comeback med ’The Limey’ 

(1999). Hans kone spilles af veteranen Vanessa 

Redgrave (Howards End, 1992), og i rollen som den 

unge korleder ses den tidligere Bond-babe, Gemma 

Arterton, der især er kendt for mere farverige film 

som ’Prince of Persia: The Sands of Time’ (2012) og 

’Hansel & Gretel: Witch Hunters’ (2013).

ORIGINALTITEL  Song for Marion 
  
INSTRUkTøR  Paul Andrew Williams 
  
SkUESpILLERE
Terence Stamp, vanessa Redgrave, 
Gemma Arterton, Christopher Eccleston 
  
LAND  UK, 2012  
 
SpILLETID  93 minutter 
 
pREMIERE

08/05

KOMeDie / DRAMA
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diCaprio oG de Brølende 20ere

DEN STORE GATSBY

F orfatterspireren Nick Carraway rejser i foråret 

1922 fra Midtvesten til New York City. Carra-

way jagter den amerikanske drøm og flytter derfor 

ind i et hus på Long Island, hvor han bliver nabo til 

den mystiske Jay Gatsby. Rigmanden lever alene i 

et kæmpemæssigt, luksuriøst palæ og holder hver 

aften ekstravagante fester. På den anden side af 

Long Island-sundet bor Nicks kusine Daisy og hen-

des exceptionelt velhavende og noget ældre ægte-

mand Tom Buchanan. Daisy og Gatsby har en fortid 

sammen, og inden længe er Nick trukket ind i en 

fængslende, og ikke helt ufarlig, verden af rigdom, 

drømme, kærlighed og bedrag.

Robert Redford og Mia Farrow havde i 1974 hoved-

rollerne i den seneste store filmatisering af F. Scott 

Fitzgeralds klassiske roman ’Den store Gatsby’, 

der blev publiceret første gang i 1925. Fortællingen 

foregår i en periode, hvor overflod og grænseløs 

livsførelse prægede det amerikanske samfund før 

børskrakket medførte den værste økonomiske krise, 

verden hidtil havde oplevet. I den nye film har Leo-

nardo DiCaprio, Tobey Maguire (Spider-Man-trilogi-

en) og Carey Mulligan (Drive) de tre centrale roller 

som Gatsby, Carraway og Daisy. Blandt birollerne fin-

der vi Zero Dark Thirty-skuespillerne Joel Edgerton 

og Jason Clarke samt Isla Fischer fra ’Bachelorette’ 

(2009). Baz Luhrmann instruerede også DiCaprio i 

’Romeo + Juliet’ (1996).

ORIGINALTITEL The Great Gatsby  
  
INSTRUkTøR Baz Luhrmann 
 
SkUESpILLERE
Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan, Isla Fisher, Joel Edgerton, 
Jason Clarke, Elizabeth Debicki  
 
LAND Australien, USA  
 
SpILLETID  Afventer 
 
pREMIERE

16/05

DRAMA

3D

mere om Baz luhrmann 
på side 34 og leonardo 

diCaprio top 10 på side 38

Ben affleck skulle have spillet rollen som tom Buchanan men sprang fra
pga. andre opgaver, og så gik rollen til Joel edgerton.

84,5%
142 stemmer
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første del af paradis-triloGien

pARADIS: kæRLIGhED

T eresa er en midaldrende kvinde på vej til 

Kenya på en særlig slags safari. Rygtet blandt 

veninderne går på, at de smukke, unge kenyanske 

mænd er vilde med hvide kvinder - og ikke spor 

kritiske. Det kræver overvindelse, men snart læ-

rer Teresa at dase på stranden med jævnaldrende, 

overvægtige kvinder om dagen og forlyste sig med 

unge, sorte mænd om natten. Udnyttelsen går beg-

ge veje: Kvinderne søger kærlighed og bekræftelse. 

De unge mænd kræver til gengæld penge til stadig 

flere syge familiemedlemmer.

Cannes Filmfestivalen var ikke sen til at anerken-

de Ulrich Seidls drama ’Paradis: Kærlighed’, som 

en af de nominerede til hovedprisen, Den Gyldne 

Palme. Her tabte den dog til en anden østrigsk in-

struktør, nemlig Michael Haneke med ’Amour’. 

Seidls tidligere film, ’Import/Export’, blev også vist 

i hovedkonkurrencen på samme festival i 2007, og 

instruktøren har til dato modtaget hele 18 priser for 

sine film rundt om i verden. Temaet er ikke langt fra 

den franske/canadiske ’Mod syd’ (2005), men stilen 

er umiskendeligt Seidls egen med et dokumentarisk 

og foruroligende udtryk. ’Paradis: Kærlighed’ er den 

første del af en trilogi, efterfulgt af ’Paradis: Tro’ og 

’Paradis: Håb’, som begge får dansk biografpremiere 

senere på året.

ORIGINALTITEL Paradies: Liebe 
  
INSTRUkTøR Ulrich Seidl 
 
SkUESpILLERE
Margarete Tiesel, Peter Kazungu,   
Inge Maux   
 
LAND Østrig, Tyskland, Frankrig, 2012 
 
SpILLETID  120 minuter 
 
pREMIERE

16/05

DRAMA
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Den i forvejen svært excentriske Alan er efter 

sin fars død blevet så underlig, at han nær-

mer sig en indlæggelse. The Wolfpack må derfor 

komme Alan til undsætning, så de fire kammerater 

pakker kufferten og tager på et godt gammeldags 

road trip - destination: Las Vegas. Sidste gang den 

umage gruppe besøgte byen, blev Doug væk efter 

en usædvanlig vild bytur, hvor Stu blev gift med en 

prostitueret, og Alan blev slået i gulvet af Mike Ty-

son. Denne gang er der dog hverken et bryllup eller 

en polterabend i sigte, så hvor galt kan det gå? Ufat-

teligt galt, selvfølgelig. Inden længe er Doug blevet 

kidnappet af en farlig gangsterboss, der sender 

Phil, Stu og Alan ud for at finde en gammel bekendt, 

den maniske storforbryder Mr. Chow. 

’Tømmermænd tur-retur’ følger efter de to succes-

fulde komedier ’Tømmermænd i Vegas’ (2009) og 

’Tømmermænd i Thailand’ (2011), der omsatte for 

henholdsvis 467 og 581 mio. dollars på verdensplan. 

Også trilogiens afslutning er instrueret af Todd 

Phillips, imens de originale skuespillere, Ed Helms, 

Zach Galifianakis og Bradley Cooper, gentager de-

res roller fra de forrige film, der gjorde dem berøm-

te. Ken Jeong (Transformers: Dark of the Moon), Ju-

stin Bartha (National Treasure) og Heather Graham 

(Austin Powers: The Spy Who Shagged Me) genta-

ger også deres roller, og af nye navne er Melissa 

McCarthy (Bridesmaids) og John Goodman (The Big 

Lebowski) værd at bemærke. TøMMERMæND 
TUR-RETURORIGINALTITEL     

The Hangover Part III   
 
INSTRUkTøR Todd Phillips   
 
SkUESpILLERE
Bradley Cooper, Zach Galiafinakis, Ed Helms,   
Ken Jeong, Justin Bartha, John Goodman,   
Heather Graham, Melissa McCarthy

LAND USA, 2013   
 
SpILLETID  Afventer  
 
pREMIERE

23/05

KOMeDie

80,3%
155 stemmer

ed helms startede sin karriere som 
korrespondent på Jon stewarts 
the daily show. 
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TøMMERMæND 
TUR-RETUR

THE BOyS ARE BACK IN TOWN
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i naturens tJeneste

ORIGINALTITEL Epic 
 
INSTRUkTøR Chris Wedge   
 
DANSkE STEMMER
Mille Lehfeldt, Allan Hyde,  
Christian Damsgaard, Jens Jørn Spottag 
        
LAND USA, 2013   
 
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

23/05

AniMATiOn /
fAMiliefilM

SkOVENS hEMMELIGE RIGE

3D

77,8%
52 stemmer

T eenagepigen Mary bliver på magisk vis trans-

porteret ind i en hemmelig verden, hvor sko-

vens beskyttere, Bladfolket, lever i al hemmelighed. 

De små væsner kæmper til daglig en kamp for na-

turen, der ikke bare trues af menneskeheden, men 

også er i direkte fare for udryddelse pga. onde kræf-

ter i skoven. Mary må derfor slå sig sammen med et 

hold af finurlige og unikke karakterer for at forsøge 

at redde Bladfolkets frodige verden… og dermed 

også menneskets.

Animationsfilmen ’Skovens hemmelige rige’ er pro-

duceret af folkene bag ’Rio’ (2011) og instrueret af 

Chris Wedge, der tidligere har tacklet forhistorisk 

animation med den første Ice Age-film (2002) og 

fremtidige universer med ’Robotter’ (2005). De dan-

ske stemmer leveres bl.a. af Mille Lehfeldt (Marco 

Macaco), Allan Hyde (You & Me Forever), Christian 

Damsgaard (Tempelriddernes skat III: Mysteriet om 

slangekronen) og Jens Jørn Spottag (Hvidstengrup-

pen).   

kan ses 

af alle!
kun for de store!



filmen debuterede på 1. pladsen i de amerikanske biografer og en efterfølger er allerede på vej.

hvad sker der i filmens verden? hvem skal spille hvad, 
hvem skal instruere og ser de nyeste trailers 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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FASt & FuriouS 6’
hurtiG. hurtiGere. hurtiGst.

E fter kuppet i Rio i ’Fast Five’ er Dom, Bri-

an og deres bande spredt over hele kloden. 

Selvom de hver har fået 100 mio. dollars ud af kup-

pet, har forbrydelse en pris, og de må hele tiden 

leve på flugt uden mulighed for at vende hjem. 

Imens har FBI-agenten Hobbs forfulgt en organi-

sation af dødbringende racerkørere gennem 12 

lande. Organisationens overhoved bliver hjulpet 

af Doms store kærlighed, Letty, som han troede 

var død. Hobbs erkender, at Dom og hans bande 

er de eneste, der kan stoppe de kriminelle, og 

banden får stillet den ultimative betaling i vente: 

total benådning af dem alle, så de kan vende hjem 

til deres familier igen.

Det sjette kapitel i Fast & Furious-serien er 

ligesom de tre foregående instrueret af Justin Lin. 

Han har genforenet holdet fra ’Fast Five’ (2011) 

med Vin Diesel, Dwayne ”The Rock” Johnson og 

Paul Walker i spidsen. Nye ansigter inkluderer 

bl.a. Luke Evans (De tre musketerer), Gina Carano 

(Haywire) og de to danskere, Thure Lindhardt (En-

gle & dæmoner) og Kim Kold (10 timer til Paradis). 

Derudover byder filmen på gensyn med Michelle 

Rodriguez, som spiller Letty.

ORIGINALTITEL  Fast & Furious 6 
   
INSTRUkTøR  Justin Lin 
 
SkUESpILLERE
vin Diesel, Dwayne Johnson, 
Paul Walker, Jordana Brewster, 
Michelle Rodriguez, Luke Evans, 
Gina Carano, Tyrese Gibson, 
Ludacris, Kim Kold, Thure Lindhardt 
 
LAND  USA, 2013   
  
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

23/05

ACTiOn

Jason statham blev overvejet til skurkerollen, men nu 
går rygtet på, at han får en rolle i ’fast & furious 7’.

91,2%
672 stemmer
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i loSSEnS tiME
tro, håB oG sindssyGe

p ræsten Helen kontaktes af forskeren Lisbeth, 

der har desperat brug for hjælp. Lisbeth leder 

et eksperiment på en lukket institution med trau-

matiserede og voldelige indsatte. Eksperimentet er 

ikke gået som forventet, da en ung patient pludse-

ligt er blevet besat af tanken om, at Gud vil have 

ham til at begå selvmord. I en uhyggelig kamp mod 

tiden må de to kvinder nu arbejde sammen for at 

redde drengen og prøve at forstå, hvad der har ført 

ham til sin dystre konklusion. 

’I lossens time’ er Søren Kragh-Jacobsens første film 

siden ’Det som ingen ved’ (2008). Filmen bygger 

på Per Olov Enquists teaterstykke af samme navn, 

og Kragh-Jacobsen har skrevet filmens manuskript 

sammen med Jonas T. Bengtsson (Submarino) og 

Tobias Lindholm (Jagten). I de bærende roller som 

præsten Helen og videnskabskvinden Lisbeth ses 

en af dansk films mest populære skuespillerinder, 

Sofie Gråbøl, og Signe Egholm Olsen fra ’Nord-

kraft’ (2005). Desuden ses Frederik Johansen (En 

kongelig affære) og Bodil- og Robert-vinderen 

Søren Malling (Kapringen) i større roller. Filmen er 

en del af Biografklub Danmark.

ORIGINALTITEL  I lossens time 
   
INSTRUkTøR  Søren Kragh-Jacobsen   
  
SkUESpILLERE
Sofie Gråbøl, Signe Egholm Olsen, 
Søren Malling, Lia Boysen,  
Frederik Johansen, Jens Jørn Spottag 
  
LAND  Danmark, 2013  
   
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

23/05

ThRilleR / DRAMA

lossens time er døgnets 25. time, hvor det uforklarlige holder til.
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ORIGINALTITEL    
Only God F orgi ve s  
 
INSTRUkTøR Nicolas Winding Refn  
  
SkUESpILLERE
Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, 
vithaya Pansringarm, Tom Burke,   
yaya ying       
 
LAND Frankrig, Danmark, 2013   
  
SpILLETID  Afventer  
   
pREMIERE

30/05

ThRilleR

ryan GoslinG taGer hæVn

ONLY GOD FORGIVES

J ulian lever et farligt liv i Bangkoks kriminelle 

underverden som bestyrer af en thaiboks-

ning-klub, der blot er et dække for organiseret 

narkohandel. Den daglige kontakt med Thailands 

underverden har efterladt den unge mand i et fø-

lelsesmæssigt tomrum, men han kan ikke vende 

hjem til USA, hvor han er eftersøgt for mordet på 

en politibetjent. Da Julians bror dræber en prostitu-

eret, og bagefter bliver myrdet af den pensionerede 

politimand Chang, kompliceres Julians liv yderli-

gere. Hans afstumpede mor ankommer nemlig til 

Thailand med et ønske: Julian skal finde sin brors 

morder og lade helvede slippe løs.

’Only God Forgives’ markerer det andet samarbej-

de mellem den danske instruktør Nicolas Winding 

Refn og Ryan Gosling. Makkerparrets forrige film, 

’Drive’, blev en succes hos såvel publikum og an-

meldere pga. pga. sin genrebeviste blanding af rå 

vold, romantik og et relativt mainstream plot. Refns 

nye film fortsætter i det mørke spor med hævn 

og mord på menuen centreret omkring en fåmælt 

mandlig hovedkarakter, og foruden Gosling byder 

den internationale rollebesætning på Kristin Scott 

Thomas (Den engelske patient) og den thailandske 

popstjerne Yaya Ying. 

luke evans skulle oprindeligt have spillet hovedrollen, 
men sprang fra pga. en rolle i hobbitten-trilogien

81,9%
94 stemmer
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star trek into darkness

player

dead man doWn

after earth

mama

the BiG WeddinG

05/06
BlodEtS Bånd
Én far. 16 børn.

06/06
dEAd MAn down
Hollywood-thriller af dansk instruktør

StAr trEk into dArknESS
Beam us up!

tHE AngEl'S SHArE
Socialisering og single malt

tHE wEigHt oF ElEpHAntS
Livet som 10-årig

13/06
JurASSic pArk
Repremiere i 3D

no
Kan en reklame vælte en diktator?

rEAlity
Komediedrama af instruktøren bag ’Gomorra’

tHE Big wEdding
Stjernespækket bryllupsfest

14/06
MAn oF StEEl
Superman genstartes

20/06
HJErtEtS HviSkEn
Anime-klassiker i biografen

HydE pArk on HudSon
Bill Murray er Franklin D. Roosevelt

MAMA
Amerikansk gyser med Nikolaj Coster-Waldau

plAyEr
Casper Christensen og Rasmus Bjerg har en plan

27/06
AFtEr EArtH
Will Smith og søn alene i verden

dE ElSkEndE pASSAgErEr
Almodóvar går i luften

Film ændrer ofte 
premieredato. 
Følg den opdaterede 
liste på www.kino.dk
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ele verden er en scene, mænd og kvinder 

på den blot aktører.” Ordene stammer fra 

William Shakespeares skuespil ’Som man beha-

ger’ (ca. 1599), og hvis nogen har taget poetens 

mestersætning til sig, er det den australske in-

struktør Baz Luhrmann, der med blot fire film på 

samvittigheden har markeret sig som en af tidens 

absolut mest originale filmskabere - primært pga. 

sin yderst vellykkede ’The Red Curtain Trilogy’, 

der består af ’Strictly Ballroom’, ’Romeo + Juliet’ 

og ’Moulin Rouge!’. De tre film hænger ikke sam-

men plotmæssigt, men forbindes ifølge Luhrmann 

af et sæt dogmer, der skal gøre publikum til del af 

en slags live performance. 

dogMErnE BAg dE rødE gArdinEr  

Hver film i trilogien indeholder en gennemgående 

teater-tematik og bygger på et velkendt og yderst 

simpelt plot. Det er essentielt, at publikum allerede 

fra starten ved, hvordan filmen ender, og endelig 

formidles hver historie via et etableret fortællegreb 

såsom dans, poesi eller sang. Devisen sidestilles 

yderligere med mere moderne udtryksformer. 

Ud fra ovenstående regelsæt, er det let at reg-

ne ud, at Luhrmanns universer er ekstremt dra-

matiske i sine udtryk. Stærke farver, svimlende 

k a m e r a v i n k l e r, 

overdådige sce-

nografier og 

b l a n d i n g e n 

af hurtig 

klipning og 

s l o w m o -

tion er 

med til 

BAz
luHrMAnn 

Med ’Den store Gatsby’ 

er instruktøren Baz 

Luhrmanns tilbage på 

det store lærred efter en 

fem år lang kunstpause. 

Vi kigger nærmere på det 

australske multitalent og 

hovedværket ’The Red 

Curtain Trilogy’. 

AF STINE TEGLGAARD ''h

FULDE NAVN Baz luhrmann   
 
FøDT 17. september 1962  
 
STED sydney, australien   
   
UDDANNELSE    
skuespiller ved the national institute  
of dramatic art   
 
BRøD IGENNEM MED  
teaterstykket ’strictly Ballroom’ (1984)
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AuStrAliA (2008)

Luhrmanns eneste værk uafhængigt af trilogiens dogmer 

opnåede hverken samme kunstneriske eller kritiske succes 

som de forrige film, men indeholder alligevel instruktørens 

genkendelige forkærlighed for det melodramatiske. Filmen 

handler om en engelsk aristokrat (Nicole Kidman), der slår sig 

ned i Nordaustralien i perioden før Anden Verdenskrig og møder 

den lokale Rover (Hugh Jackman). ’Out of Africa’ møder ’Crocodile 

Dundee’ i et forsøg på at ramme en episk kærlighedsfortælling a la 

’Borte med blæsten’ - desværre med et lidt for traditionelt resultat.



dEt StorE 
MElodrAMA 

at skabe en hyper-realistisk verden der 

til tider minder om animationskunst. Ved at 

tyvstjæle elementer fra teatret, operaen, Bol-

lywood-film og klassisk Hollywood tilsat utal-

lige andre popkulturelle referencer skaber in-

struktøren sin helt egen genre - dog altid med 

melodramaet i højsædet.

Handlingen er centreret om den umulige kær-

lighed, om det så er til sin fjendes datter, den 

afsatte konkubine eller til et par forbudte trin. 

Udgangen er ofte tragisk, men trilogien inde-

holder masser af komik bl.a. i sin skildring af 

excentriske miljøer med dertilhørende per-

songallerier (konkurrencedansere, can can-

piger, oprørske bander). Galskaben, volden og 

de maniske optrin står endeligt i stærk kon-

trast til den sensuelle og langsomme kærlig-

hed, det hele i bund og grund handler om.

Strictly BAllrooM (1992)

There’s something in the air.
It might be love - but it isn’t.
Scott Hastings er en succesfuld standard-

danser, der ønsker at bruge sine egne trin og 

derfor bliver upopulær i det snerpede danse-

miljø og forladt af sin faste dansepartner. Den 

kiksede 

nybegynder Fran bliver Scotts nye makker, og 

med det australske mesterskab lige om hjør-

net, begynder de to at eksperimentere med en 

ny eksotisk koreografi… alt imens lidenskaben 

vokser trin for trin.

Gennem hele filmen er vi på scenen i form af 

diverse dansearenaer, og på trods af dramaets 

lykkelige slutning, er vi fra starten advaret; 

tragiske begivenheder venter forude! Instruk-

tørens vision er på sit spæde niveau, men 

selvom ’Strictly Ballroom’ med sin lette tone 

afviger fra trilogiens to efterfølgende værker, 

er de prangende farver, den vilde dans, den 

ironiske distance, den flamboyante atmosfære 

og de store følelser uden tvivl udsprunget af 

Luhrmanns fantasi.

roMEo + JuliEt (1996)

Hope, Despair, Tragedy, Love
Postmoderne opdatering af William  Shake-

speares klassiske skuespil om den fatale og 

umulige kærlighed mellem de to teenagere, 

Romeo Montague (Leonardo DiCaprio) og Ju-

liet Capulet (Claire Danes), der er børn af to 

fejdende familier. 

Luhrmann har valgt at iscenesætte begivenhe-

derne i det 20. århundrede. Sværdet er udskif-

tet med pistoler, adelsmænd med bander klædt 

i Versace, heste med hurtige biler og Verona, 

Italien med Verona Beach, Los Angeles. Med 

mediernes tætte dækning af blodfejden sætter 

Luhrmann den moderne tragedie op på en al-

ternativ ”teaterscene”, og derudover er inspi-

rationen fra MTV tydelig i såvel klipning som 

valg af musik. Flere scener bærer desuden di-

rekte præg af spaghetti-western-æstetik, mens 

der ordduelleres heftigt på Shakespeares’ ori-

ginale vers.

Moulin rougE! (2001)

Freedom, Beauty, Truth, Love
Musicalen blev genopfundet med Luhr-

manns parisiske kærlighedshistorie om kurti-

sanen Satine (Nicole Kidman) og forfatteren 

Christian (Ewan McGregor), der i året 1899 for-

elsker sig hovedkulds med natklubben Moulin 

Rouge som bagtæppe. Satine er dog lovet væk 

til en ond hertug, og de må derfor holde ro-

mancen hemmelig… risikoen for at blive opda-

get, jalousien og en livstruende sygdom truer i 

kulissen, men kærlighed er en stærk kraft!

Med ’Moulin Rouge!’ forfinede Baz Luhrmann 

sin signatur-stil til perfektion. Trilogien afslut-

tes med manér, da alle dogmer følges til punkt 

og prikke - lige fra dirigenten slår musikken an 

i åbningsscenen og tæppet går til side til fil-

mens utallige metalag med opsætningen af 

et teaterstykke inde i det filmede ”teaterstyk-

ke”. Store følelser er på spil, og kontrasten 

mellem galskab og skønhed har sjældent væ-

ret bedre. Publikum ved, at Satine vil dø, men 

klynger sig alligevel til håbet, mens de elsken-

de synger sig igennem nyfortolkninger af de 

sidste 40 års store popklassikere. Filmen blev 

nomineret til otte Oscars og er til dags dato 

Baz Luhrmanns største kommercielle succes.
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AF STINE TEGLGAARD 

Den amerikanske skuespiller med de tyske aner og det 

italienske navn gik på rekordtid fra at være karakter-

skuespiller med potentiale til at være hjerteknuser  

nummer et og “King of the World”. Da idoldyrkelsen var 

på sit højeste, valgte Leonardo DiCaprio at håndplukke sine 

projekter og samtidig lave et radikalt imageskifte. Han 

kom i hus hos mesterinstruktøren Martin Scorsese, og i 

dag er 90ernes pretty boy anerkendt som en mandhaftig 

skuespiller med fat i såvel det mandlige og kvindelige

publikum. I denne måned spiller DiCaprio ingen ringere 

end Jay Gatsby, og i den anledning har vi sammensat en 

top 10 over hans bedste film.
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LEONARDO
DIcApRIO

TOp 
10

FILM

Der er ret få komedier på DiCaprios CV, 

men en del af skuespillerens image-

skifte skete i samspil med Steven 

Spielberg på netop en af slagsen. 

Krimi-komedien ’Catch Me If You Can’ 

er baseret på den sande, utrolige hi-

storie om fupmageren Frank Abagna-

le Jr., der, før han fyldte 19, havde tjent 

millioner af dollars ved at udgive sig 

for at være pilot, læge og advokat. 

Tom Hanks spiller FBI-agenten, der 

jagter DiCaprio, og Spielbergs film er 

hyggelig let i sin tone, men også til-

strækkelig mørk når nødvendigt.

CATCH ME IF YOU CAN  
(2002). 
INSTRUkTøR: Steven Spielberg

GANGs OF NEw YOrk   
(2002). INSTRUkTøR: Martin Scorsese

Med sydafrikansk accent, god kulør og en halvskidt personlighed spil-

ler DiCaprio antihelten Danny Archer, der lever af at smugle diamanter 

i Sierra Leone under borgerkrigen. Da han møder den smukke journa-

list Maddie (Jennifer Connelly) og den lokale fisker Solomon (Djimon 

Hounsou), tvinges Danny til at revurdere sin rolle i konflikten. Edward 

Zwicks barske film havde en tydelig politisk agenda og bød samtidig på 

nervepirrende action og en Oscar-nomineret præstation fra DiCaprio.

Samarbejdet med ’Raging Bull’, 

’Goodfellas’ og Taxi Driver-

instruktøren startede med denne 

hævnfabel om dengang, New York 

var styret af rivaliserende bander 

med dertilhørende blodige fejder 

i gaderne. DiCaprio er den unge 

Amsterdam, der opsøger sin fars 

morder, bandelederen Bill the 

Butcher (Daniel Day-Lewis), for 

at tilintetgøre ham. Filmen blev 

nomineret til ti Oscars, og selvom 

den ikke vandt en eneste, blev kol-

laborationen med Scorsese et ven-

depunkt i DiCaprios karriere.

BlOOd dIAMONd  
(2006). INSTRUkTøR: Edward Zwick

9

8

10
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Det kan diskuteres, om det er retfærdigt, 

at selveste Martin Scorsese skulle vinde 

karrierens første og indtil videre eneste 

Oscar for sin genindspilning af Hong Kong-

krimien ’Infernal Affairs’ (2002). Dog 

er ’The Departed’ en bundsolid film om 

undercover-intriger på hver sin side af lo-

ven. Matt Damon spiller gangsteren, der 

infiltrerer politistyrken, mens DiCaprio er 

undercoverbetjent i gangstermiljøet. Den 

barske tone og de højspændte præstationer 

gav anledning til et decideret publikums-hit.

THE dEPArTEd
(2006). INSTRUkTøR: Martin Scorsese

Svenske Lasse Hallström iscenesatte tilbage i 1993 dette charmerende 

lille drama om livet i en afsides flække, hvor Gilbert Grape (Johnny 

Depp) kæmper med en svært omfangsrig og særdeles dominerende 

moderskikkelse. Filmen handler først og fremmest om Gilberts drøm-

me samt løsrivelse, men DiCaprio stjal billedet som den retarderede 

lillebror Arnie, og rollen sendte den dengang 19-årige, og relativt 

ukendte, skuespiller på kurs mod stjernerne med karrierens første 

Oscar-nominering.

wHAT’s EATING GIlBErT GrAPE    
(1993). INSTRUkTøR: Lasse Hallström

7

6

stem på din favorit eller 
sammensæt  din egen top 

10 på www.kino.dk

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.
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DiCaprio portrætterer den amerikanske flypioner, forretningsmand, 

milliardær og filmskaber Howard Hughes (1905-76) i Martin Scorseses 

storslåede biografi. Mandens maniske stræben efter storhed og der-

tilhørende deroute ind i galskaben sættes i scene af en kompromisløs, 

Oscar-nomineret og moden skuespilpræstation. ’The Aviator’ vandt fem 

Oscars og markerede den allerede legendariske Scorsese som en endnu 

bredere historiefortæller end hidtil set. 

Året før ’Titanic’ for alvor cementerede DiCaprio som teenagepiger-

nes favorit, bragede den unge skuespiller igennem i Baz Luhrmanns 

originale fortolkning af Shakespeares tragiske kærlighedshistorie om 

Romeo og Julie. Med halvlangt hår og iført en ridderbrynje falder Di-

Caprio pladask for datteren (Claire Danes) af sin fars fjende. Den hurti-

ge MTV-klipning, brugen af de oprindelige sprog og et soundtrack fuld 

af pop-perler danner rammen om en øjeblikkelig nyklassiker. 

Slaven Django sættes fri af en dusørjæger, og 

sammen begiver de sig ud på en mission for at 

redde Djangos kone fra slaveejeren Calvin Can-

die. DiCaprio spiller sidstnævnte og dermed 

karrierens kun anden skurkerolle (den første 

var i ’The Man in the Iron Mask’). Selvom Taran-

tinos film ikke har DiCaprio i den bærende rol-

le, er ’Django Unchained’ bemærkelsesværdig 

blandt skuespillerens mange film - ikke mindst 

pga. instruktørens sublime leg med genren og 

et yderst veloplagt cast.

Følelserne mellem den rige, ulykkeligt afsatte 

Rose og den fattige, rodløse Jake vokser, da de to 

unge mennesker mødes helt tilfældigt ombord på 

et skib. Desværre hedder skibet Titanic, og som 

alle ved, blev det kun til en enkelt jomfrurejse. 

Filmen om et af verdenshistoriens mest kendte 

forlis er ikke bare en af de bedst sælgende film 

nogensinde, men også en velfortalt, imponerende 

og episk katastrofefilm om kærlighed, der kæm-

per imod de værste odds - og et isbjerg.

DiCaprio er tyven Dom Cobb, der er specialise-

ret i at udtrække hemmeligheder fra menneskets 

underbevidsthed. Da Cobb hyres til at implantere 

en idé i stedet for at stjæle den, kommer han og 

hans team på en mission så dybt inde i sindets af-

kroge, at virkeligheden snart er svær genkende. 

Med sit kringlede plot tør Nolans hypede science 

fiction-film være ambitiøs på publikums vegne, og 

holder man tungen lige i munden, er ’Inception’ in-

tet mindre end et fuldendt værk indenfor genren. 

THE AvIATOr   
(2004). INSTRUkTøR: Martin Scorsese 

rOMEO + jUlIET    
(1996). INSTRUkTøR: Baz Luhrmann

djANGO UNCHAINEd 
(2012). INSTRUkTøR: Quentin Tarantino

TITANIC    
(1997). INSTRUkTøR: James Cameron

INCEPTION    
(2010). INSTRUkTøR: Christopher Nolan

5 4
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dVd, Vod & 
Blu-ray

RUNDT OM FILM

3 nye spil
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JAGTEN

Hvordan kom du frem til idéen bag ’Jagten’?
Det er længe siden. En dag bankede en mand på min 

dør og spurgte: ”Har du lavet ’Festen’?,” hvortil jeg 

svarede ”Ja, hvem er du?” Han viste sig at være en 

meget berømt dansk børnepsykolog, der efterfølgen-

de sagde: ”Hvis du har lavet den film, er der en an-

den, du også bliver nødt til at lave.” Så gav han mig en 

bunke papirer med artikler og sager, som jeg ikke gad 

læse dengang, fordi jeg havde travlt med andre pro-

jekter. Men nogle år senere, da jeg selv havde brug 

for en psykolog og ville kontakte ham, der bankede 

på min dør, læste jeg papirerne af ren høflighed og 

blev egentlig chokeret over det, jeg læste. Det var 

her, idéen til filmen opstod.

Mads Mikkelsen er en meget smuk og 
populær skuespiller. Hvordan forholdte du 
dig til det, da du valgte ham til rollen?
Rollen var skrevet til en lidt hårdere type, end ka-

rakteren Lucas endte med at blive. En ”man of few 

words” i stil med Robert De Niro i ’The Deer Hunter’. 

Da Mads sagde ja til at spille rollen, var vi meget be-

gejstrede, og jeg måtte jo forholde mig til, at han var 

en meget smuk helt i forvejen. Det var sjovt at nuan-

cere det og gøre ham til en mere blød, skandinavisk 

mand. Jeg skrev rollen om i samarbejde med Mads, 

og det er noget, jeg altid gør - jeg skriver rollen til be-

stemte skuespillere.

Kunne du forestille dig at lave en stor 
blockbuster - måske action, fantasy eller 
noget med superhelte?
Jeg tror, at der er mange, der ville være meget bedre 

til det end mig. Men nu er jeg dog vokset op i super-

helteland. Min far er tegneseriemand og ved meget 

om superhelte. Så lige præcis det med superhelte 

kunne jeg godt være tiltrukket af.

Mange af dine film er seriøse. Kan du bedre 
lidt at få folk til at græde end at grine?
Jeg er faktisk ikke helt enig med dig. Jeg synes, at 

’Festen’ er ret fjollet. Jeg så engang ’Festen’ på DVD 

i New York, hvor den stod under kategorien ”Dark 

comedy”, hvilket jeg dog undrede mig lidt over. Jeg 

kan godt lide at få folk til at grine, men af en eller 

anden grund bliver jeg altid tiltrukket af det mørke.

Med over 670.000 billetter 

i de danske biografer og en 

Cannes-pris til hovedrollen 

Mads Mikkelsen er Thomas 

Vinterbergs ’Jagten’ en af de 

mest succesrige danske film 

i nyere tid. Op til biograf-

premieren talte vi med 

Thomas Vinterberg om 

filmens hovedrolle, der 

bliver falsk anklaget for 

pædofili.

BLU-RAy/DvD: 07/05
Se interviewet på kino.dk

nye titler
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ThE ODD LIFE OF TIMOThY GREEN

Et barnløst par skriver deres ønsker om de karak-

teristika en søn ville have haft ned på et papir, som 

de begraver i haven. Næste morgen står der en 

dreng i køkkenet, som tiltaler parret som mor og 

far. ’The Odd Life of Timothy Green’ er instrueret 

af manden bag manuskriptet til ’What’s Eating 

Gilbert Grape’ (1993) og har Jennifer Garner og 

Joel Edgerton i hovedrollerne som ægteparret, der 

pludseligt bliver forældre.

BLU-R Ay/DvD: 07/05

AMOUR

’Amour’ har vundet stort set alt, hvad der er muligt 

for en kunstnerisk, europæisk film at vinde. Guld-

palmen i Cannes, en Oscar, en Golden Globe, to 

BAFTA-priser m.fl. I alt 42 internationale filmpri-

ser er det blevet til for østrigske Michael Hanekes 

drama om et ældre ægtepars kærlighed i livets 

efterår.

DvD/vOD: 07/05

FRANkENwEENIE

Tim Burton instruerede allerede i 1984 en kortfilm 

med titlen ’Frankenweenie’ om en ung dreng, der 

genopliver sin døde hund. Nu har han genoplivet 

fortællingen og instrueret en animeret spillefilms-

version, der i sin sort-hvide, gotiske billedstil er i 

naturlig forlængelse af Burtons særegne univers. 

BLU-R Ay/DvD/vOD: 14/05

ThE IMpOSSIBLE

Naomi Watts blev Oscar-nomineret for sin hoved-

rolle i filmen om tsunamien i 2004, og det er i dén 

grad en tårevædende historie om en europæisk 

familie, der under deres juleferie bliver splittet fra 

hinanden på grund af naturens voldsomme kræf-

ter. Tom Holland, der spiller familiens ældste søn, 

leverer en mindst lige så stærk præstation som 

erfarne Watts og Ewan McGregor.

BLU-RAy/DvD: 15/05. vOD:  21/05

MARcO MAcAcO

Den fjollede abe Marco Macaco er strandbetjent 

på en tropisk ø og smaskforelsket i Lulu. Men da 

charlatanen Carlo kommer til øen og bygger et 

stort kasino, vender det op og ned på Marcos hver-

dag. Kasinoet er i virkeligheden en robot, og Carlo 

har planer om at tvinge Lulu til at gifte sig med 

ham. Danske Jan Rahbek har skrevet og instrueret 

animationsfilmen, der bygges op omkring et gen-

nemgående originalt univers.

BLU-RAy/DvD 15/05. vOD: 14/05

TExAS chAINSAw 3D

Hvis du elsker lyden af optrukne motorsave og 

skrigende teenagepiger, er ’Texas Chainsaw 3D’ 

helt sikkert noget for dig, og den nye film tager 

udgangspunkt i tiden efter begivenhederne i den 

oprindelige gyser fra 1974. Nogle intetanende 

teenagere tager på road trip og møder selvfølgelig 

den ikoniske Leatherface.

BLU-RAy/DvD: 14/05

GANGSTER SqUAD 

Zombieland-instruktøren Ruben Fleischer har med 

’Gangster Squad’ skabt en actionfyldt gangster-

film om et hold politibetjente, der sætter loven til 

side for at stoppe den skruppelløse forbryderkon-

ge Mickey Cohen (Sean Penn). Ryan Gosling, Josh 

Brolin, Emma Stone og Giovanni Ribisi er også del 

af den stjernebesatte rollebesætning.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 21/05

DJANGO UNchAINED

Quentin Tarantino modtog en Oscar for manu-

skriptet til ’Django Unchained’ om dusørjæger-

ne Django (Jamie Foxx) og Dr. Shultz (Christoph 

Waltz), der sætter ud for at finde Djangos kone, 

som er slave for den rige plantageejer Candie 

(Leonardo DiCaprio). Vold, dialog og spaghetti-

western-stemning går hånd i hånd i den blodige 

western, der er Tarantinos ottende film som in-

struktør.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 23/05

nye titler
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MAx pINLIG på ROSkILDE

Max er blevet 16 år, og nu skal han ud og prø-

ve nye ting af. Hans store drøm - at komme på 

Roskilde Festival - går i opfyldelse, men måske 

ikke helt, som han havde planlagt, idet hans 

pinlige mor også vælger at tage med. Og festi-

vallivet viser sig at være lige noget for hende! 

Den tredje film i serien er igen instrueret af 

Lotte Svendsen og solgte 147.000 billetter i de 

danske biografer.

BLU-R Ay/DvD: 28/05

ALLE FOR TO

Barndomsvennerne Ralf, Timo og Nikolai ven-

der tilbage i ’Alle for to’, og for én gangs skyld 

lykkes de med et kup. Pengene vælger de at 

stille som sikkerhed for Nikolais nye lejlighed, 

men bliver snydt af bankdirektøren William 

Lynge. Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg og Jona-

tan Spang spiller de tre mindre begavede små-

forbrydere, og Kim Bodnia er den sleske Lynge. 

Filmen har solgt små 400.000 billetter i Dan-

mark og overgår således den ellers populære 

forgænger, ’Alle for én’.

BLU-R Ay/DvD: 30/05

ThE MASTER

Paul Thomas Anderson er ikke blandt de mest 

tilgængelige instruktører, men hans film er 

altid seværdige bl.a. for deres kompromisløse 

skildringer af realistiske, desperate og fejlfyld-

te mennesker. I ’The Master’ har Joaquin Phoe-

nix hovedrollen som en mand, der efter tjene-

ste i Anden Verdenskrig har svært ved at få sin 

hverdag til at fungere. Han møder lederen af 

en nyreligiøs sekt (Philip Seymour Hoffman), 

og selvom hans liv pludselig får en form for 

mening, er det langt fra uden konsekvenser. 

BLU-R Ay/DvD: 30/05

VIDEODROME (1983)
David Cronenberg blev i 80erne kendt for sine 

syrede gysere, hvis originalitet ofte ligger i fo-

kus på den menneskelige krop, og hvordan den 

inficeres af fremmede organismer. ’Fluen’ (1986) 

er det nok mest kendte værk fra denne periode, 

men ’Videodrome’ er at finde i samme katego-

ri. I filmen portrætterer James Woods en slesk 

TV-programlægger, hvis liv tager en ulækker 

drejning, efter han præsenterer et nyt program 

kaldet Videodrome, hvor anonyme ofre bliver 

tortureret og myrdet på brutal vis. Han er sikker 

på, at programmet er fremtiden for TV-mediet, 

men Videodrome forsager nogle uforudsete bi-

virkninger på seeren.

BLU-R Ay: 22/05

ThE pUNIShER (1989)
Blandt Marvels mange helte (der tæller Spi-

der-Man, Wolverine og Iron Man) er The Punis-

her en af de mindre retskafne. Elitesoldaten, 

der har gjort det til sit svorne mål at straffe 

forbrydere, skyer ingen midler i kampen mod 

ondskaben, og af den grund er filmene baseret 

på tegneseriehelten ofte mere brutale end den 

gennemsnitlige Marvel-film. Den første af tre 

filmatiseringer har svenske Dolph Lundgren i 

hovedrollen som hævneren, mens Oscar-vin-

deren (nej, ikke for denne film) Louis Gossett 

Jr. spiller hans tidligere makker.

BLU-R Ay/DvD: 22/05

LES MISERABLES (1998)
Før Tom Hooper filmatiserede musical-versio-

nen af ’Les Misérables’, instruerede danske Bil-

le August den seneste internationale fortolk-

ning af Victor Hugos udødelige klassiker. Liam 

Neeson har hovedrollen som Jean Valjean, der 

i 1800-tallets Frankrig konstant jages af den 

stålsatte Inspektør Javert (Geoffrey Rush). 

Trioen August, Neeson og Rush har bestemt 

ikke siddet på hænderne siden ’Les Misérab-

les’: Bille August har leveret både fortættede 

kammerspil (En sang for Martin) og biografiske 

kostumefilm (Marie Krøyer), Liam Neeson har 

ofte slået sine folder i actionfilm som ’Taken 

1-2’ og ’Batman Begins’, og Geoffrey Rush har 

kunnet ses i Pirates of the Caribbean-filmene 

og Oscar-vinderen ’The King’s Speech’.

BLU-R Ay: 22/05

UDVALGTE GENUDGIVELSER

nye titler
(FORTSAT)
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FART
& TEMpO

Alle film kan fås i samlet bokssæt 
og separat på Blu-ray og DVD

ThE FAST AND ThE 

FURIOUS (2001)

Los Angeles dannede 

ramme om den første film i 

serien, hvor Paul Walker er 

den nyuddannede politibe-

tjent Brian O’Connor, der 

går undercover for at infil-

trere en kriminel subkultur, 

som arrangerer ulovlige 

gadeløb i toptunede biler. 

Han møder lederen Dom 

Toretto (Vin Diesel) og for-

elsker sig i dennes søster 

Mia (Jordana Brewster), og 

hans loyalitet bliver sat på 

en prøve, da de nye venner 

bliver hovedmistænkte i 

en sag.

Indtjening på verdensplan: 

206 mio. dollars

2 FAST 2 FURIOUS 

(2003)

Eva Mendes slutter sig 

til rollelisten i den anden 

film i serien, hvor Vin 

Diesel er i pitstop. Paul 

Walker tager historien 

videre i et plot, hvor han 

dels arbejder sammen 

med undercoverbetjenten 

Monica (Mendes) og dels 

transporterer sorte penge 

for en narkohandler.

Indtjening på verdensplan: 

236 mio. dollars

ThE FAST 

AND ThE FURIOUS: 

TOkYO DRIFT (2006)

Uden Vin Diesel og Paul 

Walker og med handlingen 

flyttet til Tokyo var der 

ikke meget Fast and

Furious-stemning over 

løjerne. Trods flotte 

drifting-scener så serien 

ud til at være løbet tør for 

brændstof.

Indtjening på verdensplan: 

157 mio. dollars

FAST & FURIOUS 

(2009)

Efter seriens sløjeste 

kapitel vender hovedrol-

lerne fra den første film 

tilbage, da Brian løslades 

fra fængslet og slår sig 

sammen med Dom, der 

samarbejder med FBI for 

at fælde en heroinsmug-

ler. Trods tvivlsomme 

computereffekter er ’Fast 

& Furious’ en effektiv gang 

bilaction, og serien var 

igen tilbage på sporet.

Indtjening på verdensplan: 

363 mio. dollars

FAST FIVE (2011)

Seriens hidtil største pub-

likumsmagnet har igen Vin 

Diesel og Paul Walker i ho-

vedrollerne, men tilføjede 

en ny karakter i Dwayne 

Johnsons hærdebrede 

FBI-agent, Luke Hobbs. 

Banden skal denne gang 

stjæle penge fra en grum 

narkobaron i Brasilien i 

filmseriens hidtil mest 

rendyrkede actionfilm.

Indtjening på verdensplan: 

628 mio. dollars

Letpåklædte piger, hurtige biler 

og smarte one-liners. Så enkelt 

kan hovedingredienserne til en 

Fast and Furious-film opstilles, 

men de har vist sig yderst effek-

tive i en serie, der nu når sit 

sjette kapitel med ’Fast & 

Furious 6’. Vi tager et hurtigt

tilbageblik på de fem første 

actionfilm.

fokus: 
fast & 

furious
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10 YEARS

Channing Tatums karriere har taget fart de 

seneste år med film som ’G.I. Joe 1-2’, ’21 Jump 

Street’ og den biografaktuelle ’Side Effects’. 

Han har også hovedrollen i filmen ’10 Years’ 

om nogle high school-venner, der indser, at de 

ikke er blevet helt voksne endnu. Tatum spiller i 

filmen sammen med Jenna Dewan-Tatum, som 

han er gift med i virkeligheden og også spillede 

sammen med i ’Step Up’ (2006).

BLU-R Ay/DvD/vOD: 07/05

ThE LORDS OF SALEM

Satanisme, mystisk messende musik og okkulte 

mørkemænd er nogle af ingredienserne i Rob 

Zombies nye gyser ’The Lords of Salem’, hvor en 

kvindelig dj afspiller en mystisk plade i radioen, 

der får byens kvinder til at lytte efter i en tran-

celignende tilstand. Filmen, der er inspireret af 

genreklassikere som ’Rosemary’s Baby’ (1968), 

’The Tenant’ (1976) og endda danske Benjamin 

Christensens ’Heksen’ (1922), er mere kunst-

nerisk ambitiøs end Zombies tidligere værker 

’House of 1000 Corpses’ (2003), ’The Devil’s 

Rejects’ (2005) og de to remakes af ’Halloween’ 

(2007, 2009).

BLU-R Ay/DvD: 07/05

MY cORSIcAN ROMANcE

Franske Jean-Luc Perréards spillefilmsdebut ’My 

Corsican Romance’ (Itinéraire bis) handler om 

en 35-årig mand, der bor med sin mor på Korsika, 

hvor han arbejder som kok i familiens restaurant, 

som han med tiden skal overtage. En dag falder 

den unge Nora i havet under en sejlads, og han 

redder hende op for derefter at blive totalt forel-

sket i den handlekraftige, rapkæftede kvinde.

BLU-R Ay/DvD: 08/05

A FEw BEST MEN

Engelske David møder og forelsker sig hoved-

kulds i australske Mia. Allerede efter en uge frier 

David, og parret planlægger at gifte sig hurtigst 

muligt. Men hvad der skulle have været den 

bedste dag i Davids liv, udvikler sig i en helt gal 

retning, efter hans tre håbløse venner slutter 

sig til herlighederne. ’A Few Best Men’ holder 

sig ikke tilbage, når det kommer til den grove 

humor, man bl.a. kender fra The Hangover-

filmene, og blandt rollerne finder vi Xavier 

Samuel (The Twilight Saga: Eclipse), Rebel Wilson 

(Pitch Perfect) og Olivia Newton-John (Grease).

BLU-R Ay/DvD/vOD: 14/05

whEN ThE LIGhTS wENT OUT

I 1974 er oliekrisen på sit højeste, og Storbritan-

nien er plaget af strømsvigt og recession. En 

familie flytter ind i deres drømmehus i Yorkshire, 

hvor de bliver genstand for mystiske hændelser, 

der på en eller anden måde er knyttet til datte-

ren Sally. Len, Jenny og Sally må nu kæmpe for 

deres liv mod ondsindede gespenster.

BLU-R Ay/DvD: 22/05
 

pLAYING FOR kEEpS

Man kan ikke komme udenom, at det er nogle 

rigtig flotte stjerner, som pryder ’Playing for 

Keeps’: Gerard Butler, Jessica Biel, Uma Thurman 

og Catherine Zeta-Jones. Den romantiske 

komedie handler om den tidligere fodboldstjerne 

George, som desværre er uden særligt lyse frem-

tidsudsigter. Så da han tager jobbet som træner 

for sønnens fodboldhold, følger en uventet 

frynsegode med, nemlig chancen for at score en 

flok attraktive mødre.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 30/05

FILM DER GIk UDEN OM BIOGRAFEN

FRINGE - SæSON 5

I 1990erne var ’The X Files’ hovedeksponent for TV-serier om uforklar-

lige episoder og væsner fra det ukendte. ’Fringe’ har flere overlap med 

90er-fænomenet, men er samtidig sin egen. I serien opretter FBI en 

specialenhed til at undersøge og forske i parallelle universer. Dr. Walter 

Brishop, hans søn Peter og FBI-agent Olivia Dunhan er alle del af enhe-

den, og i femte og sidste sæson har de tilsyneladende rolige Observers 

overtaget vores univers i år 2015. Joshua Jackson fra ’Dawson’s Creek’, 

Anna Torv (The Pacific) og John Noble (Denethor i ’Ringenes Herre’) 

spiller de tre hovedkarakterer. ’Fringe’ er skabt af J.J. Abrams og hans 

Star Trek-samarbejdspartnere Alex Kurtzman og Roberto Orci.

BLU-R Ay/DvD: 13/05

TRUE BLOOD - SæSON 5

Der bliver ikke sparet på sex og blod i vampyrserien om en verden, 

hvor vampyrer lever fredeligt blandt menneskeheden… indtil det går 

galt. Den allerførste sæson fra 2008 startede med det romantiske 

møde mellem den telepatiske servitrice Sookie Stackhouse og den 

galante vampyr Bill Compton, men siden da er persongalleriet og 

problematikkerne vokset stødt - ikke mindst med præsentationen af 

den magtfulde vampyr Eric. Anna Paquin (X-Men 1-3), Stephen Moyer 

(Priest) og Alexander Skarsgård (Melancholia) lægger krop til seriens 

trekantsdrama, og ’True Blood’ er én af hjørnestenene i det store 

comeback til vampyrgenren, som startede med ’Twilight’.

BLU-R Ay/DvD: 29/05

TV-SERIER



 
 

elendig okay mesterværkGoddårlig fremragende

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

DIN MENING TæLLER!
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Top 10

Blu-ray lEJE
ugE 16, 2013:

 1.  HoBBiTTEn: 
  En uvEnTET rEJsE
 2.  Killing THEm sofTly
 3.  DE urørligE
 4. EnD of WaTcH
 5.  argo
 6. gonE       
 7.  HypnoTisørEn
 8.  DE EvEnTyrligE 
  vogTErE
 9. sKyfall
 10. KapringEn

sE mErE pÅ BlocKBusTEr.DK

MåNEDENS
BOkS

SONING (2007)

Keira Knightley er dels kendt fra de tre før-

ste Pirates of the Caribbean-film, men også 

for sine historiske dramaer, og de fineste af 

disse findes under ledelse af instruktøren Joe 

Wright. ’Pride and Prejudice’ (2005) markerede 

det første samarbejde, men ’Soning’ er en end-

nu stærkere film om kærligheden mellem en 

soldat og en ung kvinde i 1930ernes England.

LEJ FILMEN FøR DU SER: ANNA K ARENINA

DRIVE (2011)

Det frugtbare samarbejde mellem instruktør 

Nicolas Winding Refn og skuespiller Ryan Go-

sling startede med ’Drive’ i 2011, og historien 

om en tavs stuntkører og chauffør for gang-

stere indbragte bl.a. en pris i Cannes for Bed-

ste instruktion. Den æstetiske vold er også at 

finde i ’Only God Forgives’, der har biografpre-

miere i maj.

LEJ FILMEN FøR DU SER:ONLy GOD FORGIvES

cONTAGION (2011)

Steven Soderbergh og manuskriptforfatteren 

Scott Z. Burns samarbejdede først på ’The 

Informant!’ (2009) og dernæst denne thriller 

om en dødsensfarlig virus, der spreder sig med 

lynets hast og ikke umiddelbart har nogen kur. 

På rollelisten er bl.a. Matt Damon, Gwyneth 

Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard, Jude 

Law og Laurence Fishburne.

LEJ FILMEN FøR DU SER:SIDE EFFECTS

VARM Op TIL BIOGRAFTUREN:

www.klubmoviematch.dk
www.klubmoviematch.dk

D E R  E R  I N G E N  L E T  U D V E J

r y a n  g o s l i n g

-INSTRUKTØRENBAG‘PUSHER
’TRILOGIENOG‘VALHALLA

RISING’ENFILMAF NICOLAS WINDING 
REFN

STAR TREk 1-10

I næste måned udkommer den 12. film i Star Trek-serien, som er en 

direkte fortsættelse til J.J. Abrams’ succesrige reboot fra 2009. Den-

ne boks indeholder de første 10 film i serien, som startede med ’Star 

Trek: The Motion Picture’ i 1979. De første seks film er med William 

Shatner og Leonard Nimoy som Kirk og Spock, der også er hovedka-

rakterer i Abrams’ nye film. Seriens syvende kapitel overleverer sta-

fetten til Patrick Stewart (X-Men-filmene) som Jean-Luc Picard, og 

det er ham og hans besætning resten af filmene i bokssættet handler 

om. Selvom der er kvalitetsforskel (fra de sublime ’The Undiscovered 

Country’ og ’First Contact’ til de mindre vellykkede ’The Final Fron-

tier’ og ’Nemesis’), er det alt i alt en filmserie med mange huskværdi-

ge og ikke mindst tankevækkende science fiction-øjeblikke.

BLU-R Ay/DvD: ER UDKOMMET
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(2003)

ThE
MATRIx
RELOADED

valgt af 
DANIEL 

BENTIEN
   

Medredaktør
daniel@kino.dk 

INSTRUkTøR 
Andy & Larry Wachowski 
 
SkUESpILLERE   
Keanu Ree ve s, L aurence Fishbur ne, 
C ar r ie -A nn Mos s, Monic a Bel l ucci, 
Hugo Weav ing, Jada Pinke t t Smi t h

pRODUkTIONSSELSkAB:   
War ner Br os .  
 

OVERSETE FAVORITFILM #3

E t eller andet sted lå det i kortene, at efterfølg-

eren til den banebrydende, nyskabende og 

helt igennem sublime science fiction-film ’The Ma-

trix’ (1999) skulle blive en skuffelse. Hvordan kun-

ne man følge op på et så formfuldt værk? Alligevel 

undrede det mig - og gør det stadig - hvorfor folk 

var SÅ sure på efterfølgeren ’The Matrix Reloaded’, 

der havde premiere fire år efter originalen og hur-

tigt blev fulgt op af en decideret svag afslutning i 

’The Matrix Revolutions’ (2003). Nogle af genrens 

stærkeste, enkeltstående scener er at finde i ’The 

Matrix Reloaded’, og især den visuelt imponeren-

de og meget, meget dyre biljagt på motorvejen i 

midten af filmen er en milepæl i brugen af special 

effects. Kampen på toppen af lastbilen, den forfine-

de brug af bullet time og især kameraindstillingen 

med Morpheus (Laurence Fishburne), der i bedste 

Yojimbo-stil med ryggen mod tilskueren holder sit 

samuraisværd i kampparat position, er ikonisk. Og 

når han efterfølgende i slowmotion skærer i siden 

af en modkørende bil og får den til at vippe rundt i 

luften, står det som et filmhistorisk top 10-øjeblik 

for mig.

Nu skal det hele ikke gå op i motorveje, flotte effek-

ter og perfekte billedkompositioner, for ’The Matrix 

Reloaded’ fungerer også på flere andre niveauer. 

Filmens plot er i glimrende tråd med etteren. Den-

ne gang skal Neo (Keanu Reeves) affinde sig med at 

være ”The One”, forsøge at ændre sin elskede Trini-

tys (Carrie-Ann Moss) prædeterminerede skæbne 

og samtidig redde menneskehedens sidste bastion, 

Zion, uden for den computerskabte Matrix-verden. 

Der er derfor endnu mere på spil end i forgænge-

ren, og det kan især mærkes i den sidste times tid 

af filmen.

Nogle af de kritikpunkter, filmen ofte beskydes 

med, er faktisk dens force. Arkitektens (Helmut 

Bakaitis) tale til sidst giver - efter et par gennem-

lytninger - glimrende mening og sætter plottet på 

spidsen, og de lommefilosofiske betragtninger i fx 

samtalerne med Oraklet (Gloria Foster) er næppe 

formidlet mere håndgribeligt i populærkulturen. 

Endelig er de næsten tegneserieagtige actionsce-

ner, deriblandt kampene mod den duplikerende 

Smith, fremragende konstrueret i al deres (i mangel 

af et bedre udtryk) bombastiske effektjageri. Men 

okay, der er scener, som er mislykkede - mest iøje-

faldende den helt igennem kiksede rave-seance i 

Zion og dertilhørende sexscene mellem Neo og Tri-

nity. Og den ellers virkelig cool Agent Smith (Hugo 

Weaving) har mindre pondus end før. Alt i alt en film 

med flere fejl end den mere helstøbte etter, hvilket 

dog ikke ændrer på min holdning til, at ’The Matrix 

Reloaded’ er undervurderet og unødigt udskældt. 

MåNEDENS
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STAR TREk
Spillet ’Star Trek’ foregår mellem J.J. Abrams’ ’Star Trek’ og kommende 

efterfølger ’Star Trek Into Darkness’. Man indtager rollerne som de to 

ikoniske hovedkarakterer Kirk og Spock i et tredjepersons shooter-spil, 

hvis historie er blevet til i samarbejde med filmens producere. Spillet 

lader én bevæge sig rundt om bord på USS Enterprise, udforske nye 

verdener og bekæmpe brutale fjender undervejs. Her er både lagt op 

til singleplayer og multiplayer i spillet, som desuden har stemmer af 

skuespillerne Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg og 

Karl Urban - alle fra de to seneste film.

PLAySTATION 3, XBOX 360, PC: ER UDKOMMET

ThE wALkING DEAD
Det er hverken den stemningsfyldte tegneserieagtige grafik eller de 

heftige zombie-kampe, man tager med sig fra spillet ’The Walking Dead’. 

Det er derimod de helstøbte karakterer og de mange valg, man som 

hovedpersonen Lee bliver præsenteret for undervejs i fortællingen, der 

sætter sig fast i erindringen. ’The Walking Dead’ er baseret på Robert 

Kirkmans tegneserieforlæg (og ikke den populære TV-serie) og lader 

spilleren opleve en postapokalyptisk verden besat af sultne zombier og 

desperate mennesker.

PLAySTATION 3, XBOX 360, PC, MAC, PS vITA, IOS:10/05

Top 3

gaming salg
ugE 16, 2013:

 playsTaTion 3
1  sKylanDErs 
 gianTs sTarTEr pacK
2 BiosHocK infiniTE
3 army of TWo: 
 THE DEvil’s carTEl

 XBoX 360
1 BiosHocK infiniTE
2 gEars of War: JuDgmEnT
3 army of TWo: 
 THE DEvil’s carTEl

 pc 
1 sTarcrafT ii: 
 HEarT of THE sWarm
2 simciTy
3 BiosHocK infiniTE

sE mErE pÅ BlocKBusTEr.DK

RESIDENT EVIL: REVELATIONS
I sin 17 år lange levetid har Resident Evil-spillene taget mange nye drej-

ninger i udformningen af gameplayet. ’Resident Evil: Revelations’ lægger 

sig mest op af ’Resident Evil 4’, der var blandt de mest hyldede i serien. 

Det vil sige et tredjepersons perspektiv lige bag heltens skulder, meget 

lidt ammunition og mange gåder, der skal løses. En af seriens gængse 

hovedkarakterer, Chris Redfield, er forsvundet, og en anden, Jill Valenti-

ne, skal finde ham i et spil, der egentlig udkom til Nintendo DS sidste år, 

men som er blevet optimeret til PC og de større konsoller.

PLAySTATION 3, XBOX 360, WII U, PC: 24/05

GAMING
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