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SUpERMAN OG cO.
dette magasin omtaler vi alle månedens 

nye premierefilm i biografen. Vi har også 

kort nyt fra Hollywood og resten af filmens 

verden blandet med indhold fra sitet og ikke 

mindst kino.dk+, der, udover computerspil og 

bøger, samler op på månedens største eller 

mest interessante DVD- og Blu-ray-udgivelser.

Alt er således, som det plejer, hvis det altså ikke 

lige var for flere interviews end normalt. Fire 

forskellige er det blevet til. Tre med skuespillere 

og ét med en instruktør, og fælles for dem alle 

er naturligvis aktuelle film i juni måned.

Simon Pegg, der spiller Scotty i ’Star Trek Into 

Darkness’, mødte vi på et luksuriøst hotel i mid-

ten af London i januar. En måned senere gik 

turen til den engelske hovedstad for at møde 

Henry Cavill, formentlig bedre kendt som den 

nye Superman i ’Man of Steel’. Begge var hø-

flige mænd midt i en stor karriere, og begge 

skulle udtale sig om film omgivet af en del hem-

melighedskræmmeri. Arvtageren til Christopher 

Reeve måtte derfor ofte svare forsigtigt og efter-

tænksomt, mens komikeren Pegg udfoldede sin 

begejstrede, indre nørd.

Daniel Borgman, instruktøren af ’The Weight of 

Elephants’, interviewede vi i en kontorbygning 

ved Potzdamer Platz i forbindelse med årets 

Berlinale, hvor hans film deltog i en af filmfesti-

valens konkurrenceserier. Vi mødte ham formid-

dagen efter gallavisningen, hvor han for første 

gang havde set sin film i selskab med et stort 

publikum. Et emne der også blev interviewets 

omdrejningspunkt.

Endelig, på en kold forårsdag i København, 

talte vi med Lise Koefoed, der er aktuel med sin 

første store spillefilmsrolle i ’Player’, og vi 

kan hermed introducere den 27-årige skue-

spillerinde, før selve filmen får premiere 

mod slutningen af måneden.

Læsningen skulle nemlig gerne give 

dig lyst til at gå i biografen. Både for 

instruktørernes, for skuespillernes 

og ikke mindst for din egen fornø-

jelses skyld.
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- HISTORIER FRA SITETWWW.kINO.Dk

NyE OG SENESTE 
INDSLAG På 

Casper Christensen og 
Rasmus Bjerg om ’Player’

Søren kragh-Jacobsen om 
thrilleren ’I lossens time’

Den beDste 
Marvel-filM
Brugerne har kåret den bedste 
filmatisering baseret på Marvels 
tegneserie-univers. 

Top 5:
1.  ThE AVENGERS (2012)

2.  IRON MAN (2008)

3.  IRON MAN 3 (2013)

4.  X-MEN: 
 FIRST cLASS (2011)

5.  SpIDER-MAN (2002)
Stemmer i alt: 3.180

bRUGERNES TOp 10 bRUGERNES bUND 10

dE BEdSTE (OG VæRSTE) FILM IFøLGE BRuGERNE På kINO.dk

 1. De urørlige (2012)

 2. The Godfather (1972)

 3.  The Shawshank Redemption (1994)

 4. Ringenes Herre: Eventyret om Ringen (2001)

 5. Star Wars (1977)

 6.  Chihiro og heksene (2001)

 7.  Harry Potter og Dødsregalierne – del 2 (2011)

 8. Ringenes Herre: Kongen vender tilbage (2003)

 9. Back to the Future (1985)
 10. Det levende slot (2004)

 1. Gamer (2009)

 2. Nine (2009)

 3. Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011)

 4. Mumitroldene - Farlig midsommer (2008)

 5. Haywire (2011)

 6. Valhalla Rising (2009)

 7. Legion (2009)

 8. The American (2010)

 9. The Happening (2008)

 10. Duplicity (2009)

På www.kino.dk kan du se lister over de bedst ratede film nogensinde. 
du kan også se, hvilke film der er blevet ratet dårligst.

Hvad er 3d-lyd?
Brugeren Peter skriver om 
lydsystemernes seneste udvikling

Straight-to-dVd i Cannes
Den anden side af filmfestivalen

Familiekrise i Cannes
Chefredaktørens reportage 
fra Cannes

du kan selv præge placeringerne på listerne ved give stjerner fra 1-6 på www.kino.dk

Vi er glade for at kunne byde velkommen til BIO Næstved som den nyeste biograf på 
www.kino.dk. BIO Næstved blev første gang taget i brug på sin nuværende adresse i 
1951 og har senest indledt en gennemgribende renovering i 2012. Biografen har fem sale, 
hvoraf den største er opkaldt efter instruktør og skuespiller Annelise Hovmand, 
der drev BIO Næstved fra 1967 til 2008. Som de første i Danmark har BIO Næstved
installeret lydsystemet Dolby ATMOS i den største sal, og endelig har biografen 
en særlig VIP-sal med vipbare sæder og dobbelte armlæn.

Ny bIOGRAF på kINO.Dk

Reportage fra 
Sydafrika og 
optagelserne af 
’The Salvation’

3 SENESTE INDLæG:

Holdet bag 
’Tømmermænd 
tur-retur’



Lækker ny flaske. 
Samme gode smag.

Carlsberg_profilflaske_helside_Kino.indd   1 05/04/13   15.02
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Hvorfor oprettede du din profil på kino.dk?
Jeg er en stor fan af film og har derfor altid set 

rigtig mange film. Så en dag oprettede jeg en 

profil på kino.dk, men det var først her for en 

måned siden, jeg tænkte: “Nu skal jeg være en 

del af det!”. Derfor begyndte jeg at kommen-

tere på filmnyheder, deltage i konkurrencer 

mm. Og så er kino.dk altid hurtige med de ny-

este nyheder.

Hvad er din favoritfilm?
Jeg er en stor fan af Tolkien, så derfor bliver 

det nok ’Ringenes Herre’ og ’Hobbitten’.

 

Hvad var den første film, du så i biografen?
Det er godt nok mange år siden, men jeg tror, 

det var ’Min søsters børn i sneen’. Jeg husker 

stadig den oplevelse, at man var så lille, og 

man kom ind i et helt univers fyldt med film, 

slik, cola og duften af popcorn.

 

Hvad er din største biografoplevelse?
Da jeg var inde og se ’Hobbitten’ med min sto-

rebror Nicki. Det var så vildt at komme ind og 

se en film, som man har ventet på i så lang tid, 

og at se den med én, som også elsker ’Ringenes 

Herre’ - det var ubeskriveligt!

 

Hvilken filmpersonlighed ville du helst 
sidde fast i en elevator sammen med?
Helt klart Robert Downey Jr. Han er min ynd-

lingsskuespiller, og han er så sjov, charmeren-

de og en rigtig dygtig skuespiller, som jeg har 

beundret i mange år! Og så kunne han jo lige 

tage Iron Man-kostumet på og redde os ud af 

elevatoren. Jeg har også en papfigur med ham 

derhjemme…

 

Hvilken film ville du helst leve i?
Det må nok være ’Ringenes Herre’. Jeg er vild 

med eventyr og har også en stor fantasi. Og så 

er det bare et plus, at man kunne rende rundt 

sammen med Gandalf, Frodo, Aragorn og alle 

de andre. Og hvis Iron Man kunne komme med 

mig, ville det være perfekt!

 

Hvilken film glæder du dig mest til i juni?
Det er helt klart ’Man of Steel’. Jeg er en stor 

fan af superheltefilm, og jeg har set traileren 

et par gange, så jeg glæder mig rigtig meget 

og har virkelig høje forventninger. Den ud-

kommer også fire dage før min fødselsdag, så 

jeg håber nok lidt på et par biografbilletter i 

fødselsdagsgave. 

Hvilken film har du set allerflest gange?
Utroligt nok er det ikke ’Ringenes Herre’… Jeg 

må ærligt sige, at det er ’The Last Song’, da jeg 

havde et stort crush på Liam Hemsworth i en 

periode. Den har jeg nok set 20 gange på to 

måneder.

Denne måneds bruger hedder Sara 

Grønkjær. Hun er 16 år gammel og fra 

Brande. Sara bruger kino.dk dagligt og  

er den hjemmeside, hun besøger mest. 

Hun har haft en brugerprofil i et par 

måneder, men har brugt sitet i flere 

år. Sara er på kino.dk for at følge med 

i filmverdenen, se trailers, tjene point 

og give sine meninger til kende. Hun 

bruger det også til at læse interviews 

med sine yndlingsskuespillere.

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

EFTERåRETS MEST VENTEDE FILM

MåNEDENS
BRUGER

THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE KvINDEN I BURET

THOR 2: THE DARK WORLD CARRIE OLSEN BANDEN På DyBT vAND

Vil du også være månedens 
kino.dk-bruger?  Så skriv til 

line@kino.dk og fortæl hvorfor.

1 2

3 4 5

90,7% 86,2%
 652 stemmer 79 stemmer

86,1 %
229 stemmer

76,4 % 74,3%
73 stemmer 72 stemmer



EFTERåRETS MEST VENTEDE FILM

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 
spot06

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
30. juni 2013

10% rabat

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



’The Weight of Elephants’ er en 

dansk/newzealandsk film instrue-

ret af den 31-årige spillefilmsdebu-

tant Daniel Borgman, der er bosat 

i København, men som oprindeligt 

kommer fra øriget i Stillehavet. 

Dramaet følger den 11-årige Adrian 

(Demos Murphy), der bor med sin 

bedstemor og psykisk syge onkel i 

en newzealandsk flække, og filmen 

fik sin debut i Forum-serien på 

årets Berlinale. Kino.dk så med, og 

dagen efter mødte vi instruktøren i 

den tyske hovedstad.

Drengen, som spiller Adrian, er et fund. 
Hvordan fandt I ham?
Vi havde en casting i området, hvor vi filmede, og 

mødte ca. 800 forskellige børn uden at finde den 

rigtige. Så forsøgte vi os i Auckland, men vi fandt 

ham stadig ikke. Fordi vi ledte så længe, blev vi 

hele tiden nødt til at udskyde optagelserne, og 

filmen var i fare for at blive tabt på gulvet. Til 

sidst havde vi fem dage til at finde drengen til 

rollen, og så fandt vi ham tre dage senere. Og 

han er fantastisk.

Hvor meget handler historien om din egen 
barndom i New Zealand?
Alle film er biografiske til en vis grad, men måske 

er den faktisk meget tættere på min barndom, 

end jeg gik og troede. Filmens miljø har intet at 

gøre med min egen opvækst - jeg voksede op 

med to forældre og har ikke en deprimeret onkel 

- men mange af de problemer, Adrian kæmper 

med, er formentlig ting, jeg selv har kæmpet 

med som barn og sandsynligvis stadig gør. Og 

det kom som et chok, da jeg så den sammen med 

publikum her i Berlin, for jeg har faktisk ikke 

tænkt på, hvor meget jeg udleverer af mig selv 

foran så mange mennesker. Det er noget, jeg vil 

være meget mere bevidst om i fremtiden. På den 

anden side er den bedste kunst altid personlig.

Hvordan var det ellers at se sin egen film 
med et publikum for første gang?
Det var underligt. De grinte af ting, jeg ikke 

havde forventet. På et tidspunkt blev jeg bange 

for, at de troede, jeg havde lavet en komedie. Og 

de grinte ikke de steder, jeg troede, de ville. Et 

newzealandsk publikum ville formentlig reagere 

anderledes.

Jeg grinte selv af og til, men opfattede det 
som en naturlig og befriende reaktion på 
enkelte scener midt i de triste og tunge be-
givenheder. Hvilket bringer mig til filmens 
titel, som jeg jo er nødt til at spørge om.
Jeg forstår ikke, hvorfor jeg hele tiden får det spørgs-

mål. Haha. Det er indlysende for mig, at titlen refe-

rerer til noget tungt. Ikke som noget tungt der knus-

er dig, men som at vade igennem mudder, og med 

det mener jeg ikke de mere eksplicitte ting i filmen 

som mobning, men alt det andet.

Nu kommer der ikke mange newzealandske 
film i de danske biografer, men ‘Once Were 
Warriors’ gjorde. Er New Zealand virkelig 
så dystert et samfund?
Faktisk en smule. Jeg tror, det er fordi, landet 

ligger så langt væk fra alt. Vi har kun hinanden 

til at løse vores problemer, og vi er ikke særlig 

gode til at snakke om dem. Det kan minde lidt 

om dansk jantelov, og vi har én stor by og så en 

masse landområder med små byer langt derfra. 

Men jeg synes, at vi minder mere om svenskere, 

hvor danskere minder mere om australiere. Selv-

om man selvfølgelig hurtigt kommer til at gener-

alisere, når man taler om samfund.

Kunne ’The Weight of Elephants’ have 
foregået i Danmark?
Ja, det tror jeg. I en lille fiskerby i Jylland eller i 

en landsby på Lolland. Helt sikkert. Og så allige-

vel ville nogle ting nok ikke passe helt ind. På en 

måde er karaktererne en smule naive - det synes 

jeg i hvert fald, når jeg ser filmen - og det ville 

måske ikke passe ind i en dansk film, men sådan 

noget ville måske løse sig selv via castingen.

Hvordan endte filmen med at blive delvist 
dansk produceret?
Hele mit filmliv har fundet sted i Danmark, hvor 

jeg også er uddannet. Den er dog 75 % produ-

ceret for newzealandske midler, men dansk film 

kan en masse ting, som New Zealand ikke kan. 

Størstedelen af det tekniske hold var dansk, og 

det har været en stor hjælp.

Ser du frem til den newzealandske premiere?
Jeg er faktisk blevet nervøs for, om nogle vil syn-

es, at jeg fremstiller New Zealand som et hul i 

jorden, og derfor bliver vrede på mig. Det har jeg 

heller ikke tænkt på før nu. Haha. De vil hade 

mig! Men film skal vel også skabe diskussion, 

og hvis den provokerer nogle mennesker, er det 

måske bare en god ting.

’The Weight of Elephants’ får premiere 06/06
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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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FILMNyT

vIDSTE DU AT…?
… de nye Star Wars-film skal 
optages i England, hvor dele af de 
foregående rumfilm også er blevet 
produceret.

… Michael Fassbender og 
Natalie Portman skal spille hen-
holdsvis Macbeth og Lady Mac-
beth i en kommende filmatisering 
af Shakespeares berømte stykke.

… Makkerparret bag ’Iron 
Man’, instruktør Jon Favreau og 
skuespiller Robert Downey Jr., 
snart genforenes i komedie-dra-
maet ’Chef’.

… Svenske alicia Vikander fra 
’En kongelig affære’ måske skal 
medvirke overfor Tom Cruise i den 
kommende spion-film ’U.N.C.L.E.’.

… Tom Vaughan (What Happens 
in Vegas) skal instruere en ny 
filmatisering af Henry Fieldings 
klassiske roman ’The History of 
Tom Jones, a Foundling’.

… Richard Madden (Robb Stark i 
’Game of Thrones’) har landet rol-
len som prinsen på den hvide hest 
i Kenneth Branaghs kommende 
Askepot-film.

… Luke Evans skal spille 
titelrollen i ’Dracula: Year Zero’, 
der blander mytologien med de 
faktiske, blodige begivenheder, 
der endte med at inspirere Bram 
Stokers ’Dracula’.

FODbOLD-
LEGENDER
På FILM 

De to danske 

provokatører Ca-

sper Christensen og 

Frank Hvam er ifølge 

Variety i forhandlinger 

om at skrive manuskriptet 

til Sacha Baron Cohens næ-

ste film, ’The Lesbian’. Denne 

skal handle om en milliardær 

fra Hong Kong, der tilbyder 65 

mio. dollars til den, der formår 

at gifte sig med hans lesbiske 

datter. Makkerparret arbejder 

pt. på en efterfølger til ’Klovn: 

The Movie’, men mon ikke duo-

en er interesseret i at dele et 

par tåkrummende fif med man-

den bag grænseoverskridende 

karakterer som Ali G, Borat og 

Brüno? 

TOM CRUISE På FEMTE
'MISSION: UMULIG'

Hvad er en Mission: Impossible-film uden Ethan Hunt? Det må 

vi heldigvis vente med at finde ud af, for Tom Cruise har officielt 

indgået en aftale om at spille superagenten for femte gang. Nu 

mangler der bare en instruktør på det næste projekt i den lukrative 

filmserie. Jack Reacher-instruktøren Christopher McQuarrie er lige 

nu favorit til både at skrive manuskript og instruere, men ingen 

kontrakter er blevet underskrevet, og McQuarrie er ifølge rygterne 

i gang med at genindspille thrilleren ’Ice Station Zebra’ fra 1968. 

& bORAT

Der hersker ingen tvivl om, at argentinske Lionel 

Messi og brasilianske Pelé er blandt de største 

navne i fodboldhistorien. Derfor synes det op-

lagt, at deres liv og karrierer nu filmatiseres. 

Filmen om Messi vil være en dramatisering 

af biografien ’Messi: The Inside Story of 

the Boy Who Became a Legend’, mens 

alt der vides om Pelé-filmen er, at den 

skal instrueres og skrives af Michael 

og Jeff Zimbalist samt produceres af 

Brian Grazer (Frost/Nixon).

cASpER, FRANk
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Fast & Furious-stjernen Vin 
Diesel mener, at Facebook 
skylder ham millioner af 
dollars, da han i sin tid var med 
til at gøre det sociale medie til 
en succes. Den 45-årige Diesel 
oprettede en Facebook-side 
tilbage i 2009 og begyndte 
med det samme at kommuni-
kere med sine fans derinde. 
”Min profil blev den største i 
hele verden - over Coca Cola 
og andre kæmpe firmaer. Og 
det bare, fordi jeg sagde ’Hej 
venner!’,” fortæller actionbøf-
fen til Entertainment Weekly. 
Ifølge Diesel spurgte Facebook 
ham endda til råds flere gange, 
og selvom hans profil ikke 
længere er den største, er 
han aldrig faldet af på den og 
ladet andre poste på sin væg. 
Diesels profil har i dag 41,5 
millioner likes.

VIN 
DIESEL 
vERSUS FACEBOOK

FILMNyT

Filmatiseringen af E.L. James’ saftige bestseller-serie 
’50 Shades of Grey’ giver dagligt anledning til rygter om 
enten instruktører eller skuespillere. Seneste påstand 
lyder, at britiske Joe Wright skal instruere fortællingen om 
Anastasia og hendes svært dominerende elsker. Wright, 
der især er kendt for sin forførende og lyriske fortællestil, er 
for tiden aktuel med en anden bogfilmatisering - nemlig Leo 
Tolstojs ’Anna Karenina’, der i 1873-77 tog sig af emnet begær 
uden brug af læder, pisk og latex.

 ' 50 ShADES   
  OF GREy'

FRA TOLSTOJ TIL 

I denne måned spiller Nikolaj Coster-Waldau hele to roller i 

gyseren ’Mama’. Vi mødte den danske superstjerne og spurgte 

ham om rollen: ”Da jeg læste manuskriptet, blev jeg overrasket. 

Jeg vidste, det var en spøgelseshistorie, men starten af filmen 

var en anden type film. Det var en meget mørk start, og det var 

interessant. Jeg spiller faktisk to roller, jeg spiller tvillinger… 

selvfølgelig! Og det, den ene tvilling gør i starten af filmen, kom-

mer til at påvirke den anden tvillings liv, og det var interessant”.

ET HURTIGT SPØRGSMåL DE hAR OGSå SpILLET 
TVILLINGER på FILM

ARMIE hAMMER 
i ’The Social Network’ (2010)

JEREMy IRONS 
i ‘Dead Ringers’ (1988)

NIcOLAS cAGE 
i ‘Adaptation’ (2002)

JEAN-cLAUDE VAN 
DAMME i ‘Double Impact’ (1991) 
og ‘Maximum Risk’ (1996) 
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lise KoefoeD

FULDE NAVN Lise koefoed  
 
NATIONALITET dansk  
 
FøDT 3. januar 1986 i karlshamn, Sverige 
 
høJDE 164 cm.    
  
GENNEMbRUDSROLLE Player  
 
bONUSINFO    
Hun har aldrig turde tjekke, om   
man virkelig kan se en skygge bag  
gardinet i ’Tre mand og en baby’

u kender hende formentlig ikke, før 

du har set ’Player, men navnet er Lise 

Koefoed, og med komedien debuterer hun 

med sin første større rolle i en spillefilm efter 

en lille birolle i ’Alle for to’, kortfilm, TV-serier 

og flere teaterstykker. Den 27-årige skuespil-

ler er født i Sverige af danske forældre, og da 

hun var 13 år, flyttede familien til den fynske 

købstad, Nyborg. Selvom barndommen ikke 

kun var baseret på den store klassiske drøm 

om at blive skuespiller, begyndte det allige-

vel et ligne et karrierevalg, da hun i 2007 kom 

ind på Statens Teaterskole. I 2011 blev hun 

færdiguddannet, og nu, to år senere, er Lise 

Koefoed aktuel i sommerens store danske 

komedie. Det lyder simpelt, og er det måske 

også, hvis man altså har talentet. Svaret gav 

hun selv, da vi mødte hende i Skuespilhusets 

café i København.

”Det var meget traditionelt. Jeg blev ringet op 

af en caster, der fortalte om denne film som 

Tomas Villum Jensen skulle instruere, og hvad 

rollen indebar. Og jeg sagde selvfølgelig ja, for-

di jeg synes, det lød spændende. Så var jeg til 

casting, som gik godt. Herefter kom jeg til end-

nu en casting, og her mødte jeg instruktøren 

og spillede lidt overfor Rasmus (Bjerg, red.), 

og de fandt ud af, at vi var et godt match,” ly-

der det med et smil fra Lise Koefoed, som kort 

efter befandt sig på den franske riviera for at 

starte optagelserne i efteråret 2012.

Hendes karakter i filmen, Louise, beskriver hun 

som ”sej, selvstændig og fornuftig men også 

med på en udfordring,” og særligt sidstnævn-

te kommer naturligvis på prøve, som det hører 

genren til. ”Det skønne ved svindlerkomedier 

er jo, at man hepper på forbryderne. Det kan 

jeg helt vildt godt lide. Også fordi dem, vi for-

bryder os imod, har fortjent det, og der er så 

mange bump på vejen, hvor komikken ligger.” 

Og skulle man synes, at en film med Casper 

Christensen og Rasmus Bjerg som pokerspil-

lende players langt hen ad vejen lyder som en 

film for drengerøve, har man ifølge Lise Koefo-

ed ikke nødvendigvis ret. ”Det er ærgerligt at 

kønsopdele humor, og jeg tror ikke, at det er 

rigtigt. Drenge og piger synes som regel, at det 

samme er sjovt.”

Hun har formentlig ret, men døm selv når Lise 

Koefoed og ’Player’ kan ses i biografen fra den 

20. juni.

D

Aktuel i
’Player’

KOMMENDE
STJERNE
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vend er far til 16 børn, hvoraf fire af dem er 

med sin nyligt fraskilte kone, Gitte. Efter skils-

missen begynder deres yngste datter, Christina, at 

grave i sin barndom, som ingen synes at kunne hu-

ske noget om. Christina er især interesseret i den 

tid, hvor hun og hendes søskende blev tvangsfjer-

net, som efter deres mening ikke var fair. Hun giver 

sig derfor til at undersøge, hvad der egentlig skete, 

og hun får hjælp af Svend i sin søgen efter en glemt 

barndom. Svend kontakter kommunen og begynder 

langsomt at huske sin fortid, men det han finder, er 

hverken rart eller betryggende. Pludselig kommer 

alt, hvad der blev fortrængt med alkohol og stoffer, 

op til overfladen.

Den danske dokumentar, ’Blodets bånd’, er instru-

eret af Christian S. Jepsen og Pernille Bervald Jør-

gensen, der har filmet familien siden 2008. Jepsen 

brød igennem med sin lettere udstillende skildring 

af en familie, der kæmper indbyrdes om en kostbar 

arv i ’Testamentet’. I ’Blodets bånd’ fokuserer han 

igen på relationerne i en dansk familie, og ligesom 

i dokumentaren fra 2011 er det fortidens synder, 

der kommer til syne for at hjemsøge familiemed-

lemmerne.

en 11-årige Adrian er en følsom og ensom 

dreng, der lever sammen med sin bedstemor 

og psykisk syge onkel i en lille newzealandsk by, 

som moderen forlod for år tilbage. Heller ikke sko-

len giver Adrian den tryghed, han mangler, og hans 

bedste ven dropper ham til fordel for skolens seje 

drenge. Adrians onkel opfører sig desuden mere og 

mere underligt, men da en ny familie flytter ind ved 

siden af, danner han en form for venskab med den 

jævnaldrende Nicole - en vild og særpræget pige 

med en mystisk fortid.

Den delvist danskproducerede ’The Weight of 

Elephants’ blev første gang vist på årets Berlinale, 

hvor den deltog i Forum-serien. Dramaet er instru-

eret af Daniel Borgman, der blev født i New Zeland 

i 1981, men som har fået sin filmiske uddannelse i 

Danmark, hvor han også er bosat. Hovedrollen, som 

den hårdtprøvede Adrian, spilles af den debuteren-

de Demos Murphy, og filmen er ligeledes instruktø-

rens spillefilmsdebut. 

LIVET SOM 11-åRIG

ORIGINALTITEL    
T he Weigh t of Elephan t s  
  
INSTRUkTøR Daniel Borgman 
 
SkUESpILLERE
Demos Murphy, Angelina Cottrell, 
Matthew Sunderland, Catherine Wilkin  
   
LAND Danmark, New Zealand, Tyskland, 
Frankrig, 2013   

 
SpILLETID 
83 minutter 
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båND
FORTIdENS SPøGELSE

ORIGINALTITEL Blode t s bånd 
   
INSTRUkTøR Christian S. Jepsen,  
Pernille Bervald Jørgensen 
 
MEDVIRkENDE
Afventer    
 
LAND Danmark, 2013 
 
SpILLETID 
90 minutter 
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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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’angels’ share’ (englenes andel) er betegnelsen for den lille mængde alkohol, 
som årligt fordamper under lagringen af whisky.

SOCIaLISERING & SINGLE MaLT

ANGELS' ShARE

D a ballademageren Robbie venter barn med sin 

kæreste, Leonie, sværger han på, at sønnen 

aldrig nogensinde skal opleve den hårde opvækst, 

som han selv har fået. Robbie er med nød og næppe 

sluppet for en fængselsdom, men han bliver idømt 

samfundstjeneste og møder i den forbindelse 

Rhino, Albert og Mo, som har de samme problemer 

med at finde arbejde pga. deres kriminelle bag-

grund. Under socialarbejderen Harrys beskyttelse, 

og sammen med sine nye venner, vækkes Robbies 

skjulte talent for whiskysmagning - og med det en 

mulig vej ud af social deroute.

Ken Loach er ekspert i at balancere socialrealisme 

og humor med film som ’Riff-Raff’ (1991) og ’Looking 

for Eric’ (2009), og i ’Angels’ Share’ kombinerer han 

igen de to svært forenelige størrelser i en historie, 

der potentielt kan gøre for skotsk whisky, hvad ’Si-

deways’ (2004) gjorde for californisk vin. Rollen 

som Robbie udfyldes af skotske Paul Brannigan, der 

selv har en baggrund i det kriminelle miljø og kom-

mer fra et belastet hjem. Brannigan har beskrevet 

sin opvækst som en scene fra Danny Boyles ’Train-

spotting’ (1996) - en film som i øvrigt kan minde om 

’Angels’ Share’. Loachs nye film dystede om Guld-

palmen i Cannes sidste år, og instruktøren modtog 

selv juryens pris på filmfestivalen.

ORIGINALTITEL The Angels’ Share 
  
INSTRUkTøR Ken Loach 
 
SkUESpILLERE
Paul Brannigan, John Henshaw, 
Gary Maitland, Siobhan Reilly  
 
LAND UK, Frankrig, Belgien, Italien, 2012 
 
SpILLETID  101 minutter 
 
pREMIERE
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BEaM uS uP!

STAR TREk INTO DARkNESS

b esætningen på rumskibet USS Enterprise ven-

der hjem fra det ydre rum, blot for at finde ud 

af, at verden er i stor krise. Starfleet, organisationen 

bag Enterprise, er blevet angrebet af en ustoppelig, 

altødelæggende kraft. Derfor bliver Captain Kirk 

sat i spidsen for en menneskejagt, der bringer hans 

besætning til en krigshærget verden, hvor de skal 

pågribe en mand, der dybest set er et masseødelæg-

gelsesvåben. Enterprise-holdet kastes ud i et strate-

gisk spil på liv og død, hvor alliancer, venskaber og 

kærlighed sættes på prøve.

J.J. Abrams genskabte Star Trek-myten, da han i 2009 

genstartede det mangfoldige science fiction-univers 

til en ny generation. Chris Pine, Zachary Quinto, Si-

mon Pegg, Zoe Saldana og Karl Urban er tilbage som 

de ikoniske Star Trek-karakterer Kirk, Spock, Scotty, 

Uhura og Bones. I modsætning til klassikerne med 

William Shatner er det et ungt og mere uprøvet 

hold, der skal besejre ondskaben i form af Benedict 

Cumberbatchs terrorist John Harrison. ’Star Trek’ 

blev oprindeligt skabt af Gene Roddenberry i 1966 

som en TV-serie, der løb over tre sæsoner. Siden er 

der kommet fem officielle TV-serier, 11 film, adskilli-

ge computerspil og bøger baseret på Roddenberrys 

univers. Og selvom ’Star Trek Into Darkness’ såle-

des er den 12. film i rækken, kræver den ikke videre 

kendskab til de mange tidligere værker.

ORIGINALTITEL    
Star Trek Into Darkness   
 
INSTRUkTøR J.J. Abrams 
 
SkUESpILLERE
Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban, 
Zoe Saldana, Benedict Cumberbatch, 
Simon Pegg, Anton yelchin,   
Alice Eve, John Cho, Peter Weller,   
Bruce Greenwood, Heather Langenkamp 
  
LAND USA, 2013  
 
SpILLETID  132 minutter 
 
pREMIERE
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 Benedict Cumberbatch optog den video, han sendte som 
audition til J.J. abrams, i sin vens køkken med en iPhone.

87,5 %
476 stemmer
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Simon Pegg  

på side 36
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STAR TREk INTO DARkNESS

Niels arden Oplev læste efter eget udsagn godt 250 amerikanske 
manuskripter igennem, før han valgte ’dead Man down’.

TO dER HæVNER

DeaD Man DoWn

V ictor har tilkæmpet sig pladsen som højre 

hånd for den nådesløse gangster og bande-

leder, Alphonse. Men i virkeligheden er den stille 

og begavede håndlanger ved at effektuere sin helt 

egen og meget personlige plan - at udslette Alphon-

se og hele hans bande som hævn for tabet af sin 

egen familie nogle år tidligere. Victor møder imid-

lertid den mystiske, arrede Beatrice, og da Victor 

bliver tiltrukket af hendes skønhed, går det med al 

tydelighed op for ham, at de begge er ofre. Ligele-

des finder han ud af, at hun vil bruge ham som red-

skab til sin brutale hævn.

Instruktøren Niels Arden Oplev debuterer i Hol-

lywood med ’Dead Man Down’, der havde ameri-

kansk premiere i foråret. Danskeren er kendt for at 

stå bag den originale version af ’Mænd der hader 

kvinder’ (2009), og Noomi Rapace (der spillede Lis-

beth Salander) har fået rollen som Beatrice, mens 

Colin Farrell (Total Recall, 2012) spiller Victor. Der-

udover har Oplev hyret Terrence Howard (Crash), 

Dominic Cooper (Captain America: The First Aven-

ger) og Isabelle Huppert (Amour) til øvrige roller i 

filmen.

ORIGINALTITEL Dead Man Down 
  
INSTRUkTøR Niels Arden Oplev 
  
SkUESpILLERE
Colin Farrell, Noomi Rapace, Terrence 
Howard, Dominic Cooper, Isabelle  
Huppert, F. Murray Abraham,   
Armand Assante  
 
LAND USA, 2013  
 
SpILLETID  108 minutter 
 
pREMIERE
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on og Ellie har været skilt i mange år, men da 

deres adoptivsøn Alejandro skal giftes, gen-

forenes det aldrende eks-par med store forviklinger 

til følge. Alejandros biologiske og stærkt religiøse 

mor ankommer nemlig fra Columbia, og hun aner 

intet om Don og Ellies skilsmisse. Pludselig har 

resten af familien overtalt Don, der i mange år har 

levet sammen med kæresten Bebe, og Ellie, som er 

single, til at lade som om, de stadig er gift. Samtidig 

dækker Alejandros succesfulde søster, Lyla, over en 

stor hemmelighed, mens deres 27-årige bror Jared 

snart er ved at være klar til at miste sin godt beskyt-

tede mødom. Alt peger i retning af et katastrofalt 

bryllup … og det hele bliver selvfølgelig i familien.

’The Big Wedding’ er en stjernespækket romantisk 

komedie instrueret af Justin Zackham, der bl.a. har 

skrevet manuskriptet til ’The Bucket List’ (2007). 

Som de forvirrede Don og Ellie ses Hollywood-

veteranerne Robert De Niro og Diane Keaton, mens 

den ligeså etablerede Susan Sarandon spiller kære-

sten Bebe. I rollerne som de tre børn finder vi Ben 

Barnes (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian), 

Topher Grace (Spider-Man 3) og Katherine Heigl, 

der med film som ’27 Dresses’ på cv’et er et garvet 

navn indenfor genren. Den udkårne brud spilles af 

Amanda Seyfried (Les Misérables), og i en mindre 

rolle som anmassende og stærkt fordømmende ka-

tolsk præst ses komikeren Robin Williams. 

the big 
WeDDing
kaOS I FaMILIEN

ORIGINALTITEL The Big Wedding 
  
INSTRUkTøR Justin Zackham  
 
SkUESpILLERE
Robert De Niro, Diane Keaton,   
Susan Sarandon, Amanda Seyfried,  
Katherine Heigl, Ben Barnes,   
Topher Grace, Robin Williams  
 
LAND USA, 2013  
 
SpILLETID  89 minutter 

 
pREMIERE
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D

iskehandleren Luciano overtales af sin fami-

lie til at stille op i ’Big Brother’, da der holdes 

audition i byen. Prøverne går godt, og drømmen om 

rigdom og berømmelse vokser. Men ventetiden gør 

Luciano desperat, og han er overbevist om, at TV-

stationen overvåger ham for at tjekke, om han er 

egnet til Big Brother-huset. Luciano sætter sig så-

ledes for at bevise dette ved at ændre sin adfærd 

markant. Han sælger sin fiskehandel og begynder 

at forære ting væk til de fattige. Familien konfron-

terer ham med virkeligheden, men Lucianos virke-

lighed er allerede en helt anden. 

Italienske Matteo Garrone slog bredt igennem 

med gangsterfilmen ’Gomorra’ (2008), der var et 

brutalt og realistisk indblik i Napolis mafia. Tonen 

i ’Reality’ er lettere, men Napoli danner stadig ram-

me om begivenhederne. Filmen stiller skarpt på 

påvirkningen fra reality-TV som ’Big Brother’, der 

har influeret en hel generations medievaner i over 

ti år. Samtidig er filmen inspireret af den italienske 

mesterinstruktør Federico Fellinis værker, navnlig 

klassikeren ’La dolce vita’ fra 1960.

F

73,4%
77 stemmer
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IS WaTCHING

ORIGINALTITEL Reality  
 
INSTRUkTøR Matteo Garrone  
 
SkUESpILLERE
Aniello Arena, Loredana Simioli 
 
LAND Italien, Frankrig, 2012 
 
SpILLETID  116 minutter 
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I 1988 tvinger et massivt internatio-

nalt pres den chilenske militærdiktator 

Augusto Pinochet til at afholde folkeafstem-

ning om sit formandskab. Oppositionens ledere 

overtaler en ung reklamemand, René Saavedra, 

til at stå i spidsen for deres kampagne, der skal få 

det chilenske folk til at stemme nej. Med knap-

pe ressourcer, og under konstant overvågning 

og trusler fra Pinochets efterretningstjeneste, 

kæmper Saavedra og hans hold en ulige og far-

lig kamp mod overmagten. Men da de finder på 

en dristig og utraditionel kampagne, ser lykken 

ud til at vende. Spørgsmålet er bare, om smarte 

reklamefilm er nok til at vælte en diktator?

Som den første chilenske produktion nogensin-

de blev ’No’ nomineret til en Oscar for Bedste 

udenlandske film. Dermed placerer filmen sig i 

den stolte tradition af succesrige, sydamerikan-

ske film, der i nyere tid bl.a. tæller de brasilianske 

’Central Station’ (1999) og ’City of God’ (2002) 

samt den argentinske Oscar-vinder ’Øjnenes 

hemmelighed’ (2009). Desuden har en række 

talentfulde instruktører fra Mexico dels skabt 

bredt anerkendte værker i hjemlandet og dels

taget det svære spring til Hollywood i overle-

gen stil. Trekløveret Alejandro González Iñárri-

tu, Alfonso Cuarón og Guillermo del Toro impo-

nerede både ude og hjemme værker som ’Babel’ 

(2006), ’Children of Men’ (2006) og ’Pans laby-

rint’ (2006).

Med ’No’ kommer Chile for alvor på banen, og 

selvom den måtte se sig slået af Michael Hane-

kes ’Amour’ til Oscar-uddelingen, modtog dra-

maet prisen Art Cinema Award på filmfestivalen 

i Cannes sidste år, som er hovedprisen i den 

særlige sektion, Director’s Fortnight. Hovedrol-

len som René Saavedra spilles af mexicanske 

Gael García Bernal, der tidligere har spillet en  

ung version af revolutionslederen ”Che” Gueva-

ra samt havde roller i Iñárritus ’Amores perros’  

(2000) og ’Babel’. Men det er filmens stil, hvor 

’No’ udmærker sig. Det håndholdte kamera, 

den naturlige lyssætning og den nostalgiske bil-

ledkvalitet, som til forveksling ligner video fra 

1980erne, skifter umærkeligt mellem fiktion og 

dokumentariske optagelser, hvoraf sidstnævnte 

fylder ca. 30 procent af filmen. 

’No’ er baseret på virkelige hændelser og foku-

serer på reklamers magt i den politiske kamp 

mellem en diktators propagandaapparat og en 

gruppe reklamefolk, som begge bruger TV-me-

diet til at overbevise befolkningen om enten at 

stemme ja eller nej til Pinochet. Trods den histo-

riske baggrund er temaet aktuelt og kan sam-

menlignes med nutiden, hvor medier overalt i 

verden forsøger at påvirke vores holdninger til 

alt fra det tøj vi køber, til hvem vi skal stemme 

på ved politiske valg.

ORIGINALTITEL No   
 
INSTRUkTøR Pablo Larraín  
 
SkUESpILLERE    
Gael García Bernal, Alfredo Castro  
 
LAND Chile, Frankrig, USA, 2012  
 
SpILLETID  118 minutter  
 
pREMIERE

13/06

DRAMA
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ORIGINALTITEL Man of Steel 
 
INSTRUkTøR Zack Snyder 
 
SkUESpILLERE
Henry Cavill, Amy Adams, Michael   
Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, 
Laurence Fishburne, Ayelet Zurer,   
Russell Crowe  
 
LAND USA, Canada, UK, 2013 
 
SpILLETID  144 minutter 
 
pREMIERE

14/06

Action / 
ADventuRe

3D

Interview med 
Henry Cavill 

på side 32

Viggo Mortensen var på tale som 
General Zod, men rollen gik i 
sidste ende til Michael Shannon.

86,4%
375 stemmer

SuPERMaN GENFORTOLkES

MAN OF STEEL

D a hans hjemplanet Krypton destrueres, bliver 

den nyfødte Kal-El sendt mod Jorden i en rum-

kapsel. Landmændene Martha og Jonathan Kent fin-

der den unge dreng, døber ham Clark og opdrager 

ham som ethvert andet barn. Men han er langt fra 

som alle andre, og snart viser han sine helt særli-

ge superkræfter. Som voksen slår Clark sig ned i 

storbyen Metropolis, hvor han får arbejde på avisen 

Daily Planet og møder kollegaen Lois Lane. Alligevel 

føler han sig fremmedgjort pga. sine overmenne-

skelige kræfter og danner et alterego som Jordens 

beskytter, Superman. Alle hans evner kommer i 

brug, da planeten trues af den skruppelløse General 

Zod - en overlevende fra Krypton, som besidder de 

samme superkræfter som Superman.

Verdens største superhelt er tilbage på det hvide 

lærred i en nyfortolkning af hans baggrundshisto-

rie, der er udarbejdet af The Dark Knight-kollega-

erne David S. Goyer og Christopher Nolan. Filmen 

er instrueret af Zack Snyder, hvis erfaring med su-

perhelte kommer fra den dystre ’Watchmen’ (2009). 

Navnene bag kameraet tyder på en mørkere version 

af den klassiske helt, der første gang optrådte i en 

tegneserie i 1938, og som blev spillet af Christopher 

Reeve i fire film fra 1978 til 1987. ’Superman Returns’ 

(2006) gav en ny skuespiller chancen i form af Bran-

don Routh, der nærmest var en Christopher Reeve 

lookalike, men som aldrig rigtig markerede sig. Den-

ne gang er det Henry Cavills (Immortals) tur til at 

iføre sig den røde kappe, mens Amy Adams (The 

Fighter) og Michael Shannon (Take Shelter) har rol-

lerne som henholdsvis Supermans store kærlighed 

og mægtige fjende.
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HøJT SPIL I SYdFRaNkRIG

pLAyER

M ichael-Helge Hansen er en yderst korrekt 

mand, der går usædvanligt meget op i reg-

ler, og intet kan begejstre ham mere end skattejura. 

Det unge stjerneskud står desuden på tærsklen til 

forfremmelse som partner i sin kommende sviger-

fars firma, men først skal han tage sig af en hurtig 

arbejdsopgave i Sydfrankrig - og ikke mindst nyde 

turen undervejs. Det er dog nemmere sagt end gjort. 

I lufthavnen støder han på den lettere overgearede 

Theo fra tiden på Herlufsholm Kostskole, og selvom 

Michael-Helge i første omgang afviser ungkarlens 

selskab, får han snart brug for hjælp fra en ægte 

player, da han franarres 10 mio. kr. af firmaets penge.

De to hovedroller i ’Player’ spilles af Rasmus Bjerg 

og Casper Christensen, og det kommer næppe som 

nogen overraskelse, at førstnævnte har rollen som 

pligtopfyldende advokat, og at sidstnævnte spiller 

kæk ungkarl med masser af mod på tilværelsen - så 

længe den inkluderer fester og det modsatte køn. 

I større biroller kan man se Lise Koefoed og Ditte 

Arnth som kusiner på ferie samt Ellen Hillingsø og 

Lars Brygmann som et aparte ægtepar med hang til 

ufine metoder. ’Player’ er instrueret af Tomas Vil-

lum Jensen, der også står bag danske komedier som 

’Solkongen’ (2002), ’Sprængfarlig bombe’ (2006) og 

’Ved verdens ende’ (2009).

ORIGINALTITEL Player  
 
INSTRUkTøR Tomas villum Jensen 
 
SkUESpILLERE
Rasmus Bjerg, Casper Christensen, 
Lise Koefoed, Ditte Arnth, Ellen Hillingsø, 
Lars Brygmann, Lukas Tønnesen, 
Jens Jørn Spottag, Mille Lehfeldt   
 
LAND Danmark, 2013  
 
SpILLETID  88 minutter 
 
pREMIERE

20/06

koMeDie

Læs
mere

side 12

Med rollen som Theo kan Casper Christensen ses for femte gang i biografen. 
de fire andre gange har været i ’Hannibal & Jerry’ (1997), ’Inkasso’ (2004), 
’direktøren for det hele’ (2006) og ’klovn: The Movie’ (2010). 
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PRæSIdENT På aFVEJE

hyDE pARk ON hUDSON

I juni 1939 besøger Margaret ’Daisy’ Suckley sin 

fjerne slægtning, den amerikanske præsident 

Franklin D. Roosevelt, på hans familieejendom i New 

York for at holde ham med selskab. Præsidenten og 

hans legendariske førstedame, Eleanor, tager varmt 

imod den yngre Daisy, men forholdet mellem Daisy 

og præsidenten udvikler sig, og de bliver elskere. 

Samtidig får præsidenten besøg af det britiske re-

gentpar Kong George VI og Dronning Elizabeth, alt 

imens Roosevelt forsøger at pleje forholdet til Stor-

britannien under optakten til Anden Verdenskrig, 

der bryder ud mindre end tre måneder senere. 

’Hyde Park on Hudson’ er baseret på Margaret Suck-

elys private dagbøger og notater, der blev fundet og 

udgivet posthumt, og som efter sigende indeholder 

en del intime detaljer om hendes forhold til præsi-

denten. Filmen er instrueret af Roger Michell, der er 

bedst kendt for den romantiske komedie ’Notting 

Hill’ fra 1999. I rollen som amourøs præsident ses 

den Oscar-nominerede veteranskuespiller Bill Mur-

ray (Moonrise Kingdom), mens rollen som Margaret 

Suckley spilles af den tre gange Oscar-nominerede 

Laura Linney (Mystic River).

ORIGINALTITEL    
Hyde Park on Hudson   
 
INSTRUkTøR Roger Michell 
 
SkUESpILLERE
Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, 
Olivia Colman, Elizabeth Marvel 
 
LAND UK, 2012  
 
SpILLETID  94 minutter 
 
pREMIERE

20/06

DRAMA / koMeDie

d’et i Franklin d. Roosevelt står får delano.
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MaMa
MOR HOLdER øJE

ORIGINALTITEL Mama  
 
INSTRUkTøR Andrés Muschietti 
  
SkUESpILLERE
Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau, 
Megan Charpentier, Isabelle Nélisse,  
Daniel Kash, Javier Botet 
 
LAND Spanien, Canada, 2013  
 
SpILLETID  100 minutter 
 
pREMIERE

20/06 

GYSeR / thRilleR

D

-årige Shizuku Tsukishima går på Mukai-

hara Junior High School og bor i Tokyo 

med sine forældre. Hun er lidt af en bogorm og 

elsker at skrive. Hendes nysgerrighed sættes på en 

prøve, da hun opdager, at alle hendes biblioteks-

bøger har været udlånt til den samme person ved 

navn Seiji Amasawa. En dag møder hun Seiji, som 

har evnen til både at irritere og charmere hende 

- ofte på samme tid. Seiji har også en usædvanlig 

ambition om at bygge violiner i Italien, og hun mø-

der tilmed hans venlige bedstefar, der ejer en an-

tikvitetsforretning. Én genstand i butikken fanger 

hendes opmærksomhed: en sært udseende statue 

af en kat med glitrende øjne. Da Seiji tager af sted 

for at udleve sin italienske drøm, begynder Shizuku 

at skrive en historie om katte-statuen.

’Hjertets hvisken’ bygger på Aoi Hiiragis manga-

tegneserie fra 1989 og blev produceret af det 

hæderkronede filmselskab Studio Ghibli. Hayao 

Miyazaki, instruktøren bag nogle af de største 

anime-succeser nogensinde som ’Prinsesse Mo-

nonoke’ (1997) og ’Chihiro og heksene’ (2003), har 

skrevet manuskriptet til filmen. ’Hjertets hvisken’ 

er den eneste spillefilm, den dygtige animator 

Yoshifumi Kondô nåede at instruere, før han døde 

i 1998. Inden da havde han arbejdet på titler som 

’Ildfluernes grav’ (1988) og ’Porco Rosso’ (1992). Fil-

men vises med original japansk tale.

hJertets
hvisKen
JaPaNSk aNIMaTIONS-
kLaSSIkER

ORIGINALTITELMimi wo sumaseba  
  
INSTRUkTøR yoshifumi Kondô 
  
STEMMER
yoko Honna, Issei Takahashi,   
Takashi Tachibana, Shigeru Muroi 
 
LAND Japan, 1995  
 
SpILLETID  111 minutter 

 
pREMIERE

20/06

AniMAtion / DRAMA / 
FAMilieFilM

14

et er fem år siden, de to søstre, Victoria og 

Lilly, forsvandt sporløst fra deres forstads-

hjem. Deres onkel Lucas og hans kæreste Annabel 

har siden gjort desperate forsøg på at finde de for-

svundne niecer, og da pigerne bliver fundet i live 

i en gammel hytte, forsøger det unge par at give 

pigerne et normalt liv. Men noget andet end piger-

ne synes at være blevet inviteret indenfor, og lang-

somt bliver Annabel overbevist om, at noget ondt 

er til stede i deres hus. Er det pigerne, der lider af 

traumer? Har noget besat huset? Og hvordan over-

levede pigerne fem år alene?

’Mama’ er baseret på en kortfilm af instruktøren 

Andrés Muschietti og hans søster Barbara. Den 

mexicanske instruktør Guillermo del Toro (Pans 

labyrint, 2006) blev tilknyttet som producent, og 

’Mama’ som spillefilm blev en realitet. I hovedrol-

len ses den Oscar-nominerede Jessica Chastain 

(Zero Dark Thirty) som den overbærende kæreste, 

der ihærdigt forsøger at beskytte og knytte bånd 

til de forældreløse piger. I den anden hovedrolle 

ses danske Nikolaj Coster-Waldau (Headhunter-

ne, 2011) i en dobbeltrolle som tvillingebrødrene 

Jeffrey og Lucas.

76%
76 stemmer
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HøJT aT FLYVE!

DE ELSkENDE pASSAGERER 

U I P. D K M I D G E T E N T E R T A I N M E N T. D KA DIVISION OF
MIS.LABEL Distributed by UIP

MEDVIRKENDE 
ANTONIO DE LA TORRE  HUGO SILVA  MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE  LAYA MARTÍ  JAVIER CÁMARA  CARLOS ARECES  RAÚL ARÉVALO  

JOSÉ MARÍA YAZPIK  GUILLERMO TOLEDO  JOSÉ LUIS TORRIJO  LOLA DUEÑAS  CECILIA ROTH  BLANCA SUÁREZ
PRODUCENT AGUSTÍN ALMODÓVAR PRODUCERET

AF ESTHER GARCÍA MUSIK
AF ALBERTO IGLESIAS KLIPPET

AF JOSÉ SALCEDO FOTOGRAF JOSÉ LUIS ALCAINE
SKREVET OG

INSTRUERET AF PEDRO ALMODÓVAR

DeElskendePassagerer_bioposter_685x1015mm_3mm.indd   1 08-03-2013   10:58:10

E t halvtomt fly er på vej fra Spanien til Mexico 

City. Passagererne på første klasse er kræven-

de, de seksuelt eksperimenterende piloter er arro-

gante, og de tre homoseksuelle stewarder er ligeså 

kække og fordrukne som sædvanlig. Men alt vendes 

alt op og ned, da landingsstellet viser sig ikke at fun-

gere, og flyet må derfor kredse rundt oppe i luften 

på uvis tid. Snart må den flyvende forsamling indse, 

at dette muligvis bliver deres allersidste rejse. Nye 

bånd knyttes, og et alternativt samt yderst skan-

daløst tidsfordriv tages i brug af katastroferejsens 

kulørte personager, der bl.a. består af en clairvoyant 

jomfru, en stofsmugler, en diva og en hjerteknusen-

de skuespiller - alle med hvert sit kæmpe ego samt 

forvokset libido. 

’De elskende passagerer’ er en ny komedie af den 

prisvindende spanske instruktør Pedro Almodóvar, 

der med årene har opnået stor international suc-

ces med film som ’Alt om mor’ (1999), ’Tal til hende’ 

(2002) og ’Volver’ (2006). Instruktørens nyeste film 

er dog mere sammenlignelig med hans tidligere 

værker som f.eks. ’Kvinder på randen af nervøst 

sammenbrud’ (1988), kendetegnet af falden-på-

halen-komik og et yderst flamboyant persongalleri. 

De garvede Almodóvar-skuespillere, Penélope Cruz 

og Antonio Banderas, ses for første gang sammen 

i et par gæsteroller, men det er Javier Camara, der 

spillede sygeplejerske i ’Tal til hende’, der indtager 

lærredet som melodramatisk steward.

ORIGINALTITEL    
Los amantes pasajeros   
 
INSTRUkTøR Pedro Almodóvar 
 
SkUESpILLERE
Javier Camara, Pepa Charro, Lola Dueñas, 
Antonio Banderas, Penélope Cruz,   
Paz vega   
 
LAND Spanien, 2013  
 
SpILLETID  90 minutter 
 
pREMIERE

27/06

koMeDie

det er syvende gang, antonio Banderas medvirker 
i en almodóvar-film og femte gang for Penélope Cruz.
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M. Night Shyamalan skrev manuskriptet til familiefilmen ’Stuart Little’ fra 1999.

M enneskeheden har ikke sat ben på 

Jorden, siden apokalyptiske be-

givenheder for 1.000 år siden tvang de 

overlevende til at flygte fra planeten og 

slå sig ned på Nova Prime. Her er den 

legendariske general Cypher Raige vendt 

tilbage til sin 13-årige søn, Kitai, efter 

mange års tjeneste, men en dag sender 

en ødelæggende asteroideregn deres 

fartøj styrtende mod forfædrenes hjem-

planet. Nødlandingen efterlader en hårdt 

såret Cypher i cockpittet, og det er nu op 

til Kitai at snige sig igennem det stærkt 

fjendtlige terræn for at finde og aktive-

re den nødsender, som er deres eneste 

chance for overlevelse.

Med ’After Earth’ har M. Night Shyamalan 

(The Sixth Sense, 1999) fået muligheden 

for et comeback efter tre mere eller min-

dre mislykkede film i form af ’Lady in the 

Water’ (2006), ’The Happening’ (2008) og 

’The Last Airbender’ (2010). Som altid har 

instruktøren selv skrevet manuskriptet, 

der umiddelbart ser ud til at indeholde 

elementer fra talrige science fiction-film 

- inkl. James Camerons ’Avatar’ fra 2009. 

De to hovedroller spilles af virkelighe-

dens far og søn, Will og Jaden Smith, som 

også spillede sammen i ’The Pursuit of 

Happyness’ (2006). Sønnike havde des-

uden titelrollen i ’The Karate Kid’ (2010), 

imens hans far formentlig ikke kræver 

nogen nærmere introduktion.

ORIGINALTITEL After Earth  
 
INSTRUkTøR M. Night Shyamalan 
 
SkUESpILLERE
Will Smith, Jaden Smith, Isabelle 
Fuhrman, Sophie Okonedo  
 
LAND USA, 2013  
 
SpILLETID  100 minutter 
 
pREMIERE

27/06

Science Fiction/
ADventuRe

78,4%
130 stemmer

TILBaGE TIL JORdEN

AFTER EARThDE ELSkENDE pASSAGERER 



 

NæSTE MåNEDS FILM

JULI 2013
03/07
the lone ranger
Opdatering af den maskerede legende

04/07
grusoMMe Mig 2
Verdens mest grusomme skurk vender tilbage

bon appetit hr. præsiDent
Mitterrands personlige kok

safe haven
Nicholas Sparks filmatiseres igen af Lasse 
Hallström

to the WonDer
Romantisk drama af instruktøren bag 
’The Tree of Life’

11/07
paraDis: tro
Anden del af Ulrich Seidls trilogi

stuMper og styKKer
På vej mod voksenlivet

the bling ring
Kendis-fascinationen tager overhånd

the internship
Wilson og Vaughn i praktik hos Google

WorlD War Z
Brad Pitt i zombiekrig

18/07
lys efter MørKe
Jagten på det perfekte liv 

noW you see Me
Tryllekunstner og bankrøverier

the purge
12 timers lovlig kaos

the Way, Way bacK
Komedie af Oscar-vindende skribenter

25/07
3096 Dage
Filmen om Natascha Kampusch

painless
Mennesker uden smerte

the Wolverine
X-Men-helt i Japan

Film ændrer ofte 
premieredato. 
Følg den opdaterede 
liste på www.kino.dk
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THE INTERNSHIP

WORLd WaR Z

THE WOLVERINENOW YOu SEE ME

THE LONE RaNGER SaFE HaVEN



 

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!

Svar rigtigt på nedenstående spørgsmål og vind en PlayStation®3 
eller 2 fribilletter til PLAYER. 
Vi udlodder:
1 x 1. præmie: 1 stk. PlayStation®3 samt 2 fribilletter til PLAYER
19 x 2. præmie: 2 fribilletter til PLAYER

Hvem spiller gambleren Theo i PLAYER?
1) Casper Christensen
2) Frank Hvam
3) Mads Mikkelsen

Send SMS til 1225* med et af disse svar: 
”kino 1” hvis Casper Christensen 
”kino 2” hvis Frank Hvam
”kino 3” hvis Mads Mikkelsen

PLAYER har premiere landet over d. 20. juni

*Du deltager i konkurrencen, når du har sendt minimum 1 besked. Du må max deltage 3 gange pr dag pr. telefonnummer. Det koster 5 kr. + alm. sms- 
og trafiktakst at deltage i konkurrencen. Beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort. Konkurrencen slutter 30. juni, og vinderne får 
direkte besked. Der er 14 dages fortrydelsesret på sms tjenester der er overtakseret. Læs mere om fortrydelsesret på www.unwire.dk/fr Kundeservice: 
kundeservice@unwire.dk  Leverandør af mobile tjenester: UNWIRE, Masnedøgade 20, 3, 2100 København Ø, tlf. +45 33 93 14 34 Afsender af 
sms-konkurrencen: kino.dk  A/S, Sankt Peders Stræde 30C, stuen. 1453 København K, Tlf. +45 32 14 65 85, CVR: 31878020

DELTAG I KINO.DK’S STORE

-KONKURRENCE 
OG VIND EN PLAYSTATION 3!

198x146_PLAYER_konkurrence.indd   1 15/05/2013   13:15



Vil Henry Cavill overbevise os om, at en mand kan flyve? 

Vi mødte den unge skuespiller i London til en snak om 

sommerens store superheltefilm, Zack Snyders ’Man of Steel’.
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AF STINE TEGLGAARD

Interview: Henry Cavill

Folk har Forhen kaldt 
Superman kedelig. 
han er ikke kedelig, 
han er bare meget Svaer 
at repraeSentere perFekt.

/
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F ebruar, 2013. På et fint hotel i London 

og i selskab med en håndfuld europæ-

iske filmjournalister sidder jeg og venter på, 

at civilisationens frelser skal ankomme. Det er 

ikke en fugl, ej heller et fly, men såmænd bare 

den britiske skuespiller Henry Cavill, der skal 

indtage den tomme stol foran mig. Ærligt talt 

har den unægteligt nydelige Cavill aldrig impo-

neret mig synderligt. Højdepunkterne på den 

blot 30-årige skuespillers beskedne CV har hid-

til været den historiske TV-serie ’The Tudors’ 

(2007-10) og rabalderfilmen ’Immortals’ (2011). 

Men dette skal være slut. Fra og med sommer-

premieren på ’Man of Steel’ er Cavill ingen rin-

gere end min personlige favorithelt: Superman! 

Er man, som jeg, vokset op under stålmandens 

filmiske storhedstid, er det en alvorlig sag, når 

en ny mand skal iføre sig det ikoniske kostu-

me. Hvor Christopher Nolans nytænkning af 

Batman faldt på et tørt sted, efter Tim Burtons 

vellykkede univers var blevet spoleret af Joel 

Schumachers, er ideen om Supermand stadig 

fastlåst i fortiden og for evigt synonym med 

skuespilleren Christopher Reeve (1952-2004), 

der portrætterede superhelten i fire film fra 

1978 til 1987. Værkerne var af svingende kva-

litet, men især seriens to første film står 

højt på enhver respektabel liste over 

superhelte-filmatiseringer. Og øverst 

på min.

Der ligger med andre ord et tungt 

ansvar på Henry Cavills skuldre. 

Heldigvis har denne et bredt par 

af slagsen, hvilket bliver tydeligt, 

da han ankommer smilende og 

iført afslappede jeans og velour-

trøje. Det slår mig straks, hvor 

meget den ydre pakke lever op 

til rollen. Med firskårne kæber, 

venlige blå øjne og et tykt, sort 

hår - endda med en lille krølle 

ned i panden - er ligheden med 

den amerikanske nationalhelt 

nærmest skræmmende… lige 

indtil Cavill åbner munden 

og med stærk engelsk accent 

begynder at diskutere ’Man 

of Steel’. 



Henry Cavill valgte at basere 

sin fortolkning af figuren på sine 

tre favorit-tegneserier, der 

sjovt nok alle er skrevet efter 

de fire Christopher Reeve-film. 

Her er skuespillerens argumenter 

for sine valg:
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Superman-komplekset

Cavill fremstår ligeså korrekt som figuren, han 

spiller, da han med respekt i stemmen lægger 

ud med at hylde de gamle Reeve-film, før han 

ganske forsigtigt går videre til at kalde dem 

gammeldags. ”De film var baseret på en meget 

let pseudofantasi-verden, hvor jeg tror, det 

moderne publikum har behov for en anden 

form for realisme for overhovedet at kunne 

tage det seriøst,” lyder sammenligningen. 

”Vores film er lavet til i dag og står stærkt med 

begge ben på jorden. Vi fjerner ikke noget 

fra Superman-karakteren eller noget af hans 

superness, men vi skildrer en meget realistisk 

verden, der bliver vidne til eksistensen af en 

fuldstændig urealistisk karakter.”

Superman blev skabt i 1933 af et par studeren-

de og første gang udgivet af Detective Comics, 

Inc. (senere DC Comics) i 1938. Hen er den ori-

ginale superhelt. Prototypen om man vil. Må-

ske skyldes det de mange år på bagen, men li-

gesom Cavills pæne ydre kan virke misvisende 

overfladisk, har der længe eksisteret en mis-

tillid til Supermans retskafne facon, og med 

The Dark Knight-trilogiens store succes er der 

opstået et behov for mere komplekse og mere 

menneskelige superhelte. Ironisk nok kan man 

argumentere for, at det netop er Batman, der 

jo i bund og grund er et simpelt menneske med 

et behov for at redde andre, der lider af et så-

kaldt Superman-kompleks - men lad nu det

ligge. Faktum er, at helten med det store ”S” 

på brystkassen er et rumvæsen fra planeten 

Krypton og fundamentalt er god og retskaffen. 

Det moderne biografpublikum skal således 

ikke forvente en fuldstændig dyster version 

af den kappeklædte skikkelse - også selvom 

Batman-instruktøren Christopher Nolan har 

produceret. 

At titelkarakteren ikke kan korrupteres, bety-

der dog ikke, at universet i ’Man of Steel’ er 

renset for ondskab, eller at det aldrig regner 

i Metropolis. Den nye film tager nemlig en af 

mytologiens store konflikter op: Guden versus 

mennesket. Spørgsmålet er ikke bare, om men-

nesket er klar til Superman, men også, hvordan 

et overjordisk væsen med ubegrænsede kræf-

ter kan forholde sig til menneskeheden. I ’Kill 

Bill Vol 2’ beskrev Quentin Tarantino proble-

matikken således: ”Superman er modsat alle 

andre superhelte, da han bærer mennesket 

som maske. Superman er født som Superman, 

mens alteregoet Clark Kent er hans fortolk-

ning af menneskeracen som svag, usikker og 

kujon-agtig”. Cavill kan ikke afsløre, hvilket 

perspektiv filmen tager på problemstillingen: 

”Jeg ved ikke, om vi menneskeliggør ham. 

Superman, Kal-El og Clark Kent er alle facet-

ter af samme væsen, og jeg behandlede dem 

således. Lad mig sige det sådan, vi gør ham 

nemmere at forstå,” fortæller den veltrænede 

skuespiller, der selvsagt måtte gang i den helt 

store research: ”Jeg læste alt, og jeg blev over-

rasket over, hvor kompleks han egentlig er, 

samt hvor meget han føler. Hvis du læser alle 

tegneserierne, er der et kæmpe materiale, der 

gør ham ufattelig kompleks. Der er så mange 

forskellige facetter af hans personlighed. De 

fungerer ikke separat, men kombineret udgør 

de en viunderlig karakter. Folk har førhen kaldt 

Superman kedelig. Han er ikke kedelig, han er 

bare meget svær at repræsentere perfekt.”

Alligevel må Cavill melde pas, da jeg spørger 

ind til hans helt personlige bidrag til rollen: 

”Jeg tilførte noget af mig selv, men jeg ved ær-

lig talt ikke, hvordan resultatet er blevet. Det er 

et af de spørgsmål, hvor man skal høre andre 

ad. Jeg er sikker på, at jeg nok skal få det at 

vide, når først filmen udkommer,” lyder svaret 

med en snert af præstationsangst i stemmen. 

Hollywoods (u)heldigste mand

Her halvvejs igennem interviewet er min skep-

sis overfor Cavill forduftet. Han er jo trods alt 

bare en ung mand med en umulig opgave at 

løfte. Sikke et pres, tænker jeg. Mens DC’s 

helt bærer menneskehedens ve og vel på sine 

skuldre, ligger skuespilleren bag også under 

for et enormt pres. For tænk hvis det går galt? 

Så har man pillet ved noget, der er tæt på 

helligt. Rammer man derimod plet, er man et 

vaskeægte ikon. Måske den største superhelt 

nogensinde.

”Denne gang får Superman den behandling, 

han fortjener. Muligheden er faktisk til stede 

for, at vi kan gøre det helt rigtigt, så jeg må 

gøre det helt rigtigt. Jeg kan ikke tillade mig at 

lave noget halvhjertet på denne opgave, hvor 

jeg er omringet af mennesker, der er sindssygt 

dygtige til det, de laver - instruktøren Zack 

Snyder, studiet Warner Bros., producer Chri-

stopher Nolan, skribenter som David S. Goyer 

og en fantastisk rollebesætning, ” fortæller en 

alvorlig Cavill, der også indrømmer, at den blå 

og røde dragt kommer med et pres: ”Jeg kan 

faktisk godt lide det pres, der ligger i jobbet. 

Det er jo ekstra spændende, når man ved, at 

man er med i et scenarie  bestående af perfek-

te komponenter, og at man selv skal være den 

ene komponent, som virkelig betyder noget… 

og hvis man dummer sig, så dummer man sig 

virkelig!”

DEATh OF SUpERMAN 
(1992) 

”Den har en fantastisk histo-

rie og et fedt art work. Den 

viser virkelig, hvad helten er 

i stand til.” 

ThE RETURN OF 
SUpERMAN (1993) 

”Tegneserien, hvor man ser 

Superman nedbrudt. Det 

er her, karakteren bliver 

bedst præsenteret i alle sine 

forskellige afskygninger.”

RED SON 
(2003)

”’Red Son’ er interessant, 

fordi den viser et fuldstæn-

dig anderledes aspekt af 

Superman-karakteren.”
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Når vi nu er inde på emnet at dumme sig, så er 

det oplagt at spørge ind til Cavills berygtede 

fortid som ’Hollywoods mest uheldige mand’ 

- et øgenavn skuespilleren fik på sig, da ver-

dens førende filmsite Empire afslørede, at den 

dengang ukendte og relativt uerfarne brite var 

kommet i seriøs betragtning til at spille hoved-

rollerne i ’Batman Begins’ (2005) og Bond-fil-

men ’Casino Royal’ (2006). Cavill, der blot var 

i 20erne, blev dømt for ung til begge roller, og 

et par år senere var han for gammel til at spille 

Edward Cullen, da Twilight-skaberen Stephenie 

Meyers ellers håndplukkede ham som hendes 

foretrukne førsteelskervampyr. Kald det skæb-

nens ironi, men foruden de allerede nævnte 

franchise-roller, var Cavill faktisk også tæt på 

at lande rollen som Clark Kent i Bryan Singers 

’Superman Returns’ fra 2006, der blev til, ef-

ter et andet Superman-projekt kaldet ’Flyby’ 

kuldsejlede. ’Flyby’ var skrevet af J.J. Abrams, 

og i rollen som den unge Superman var (ja, du 

gættede det) Henry Cavill.

Set i bakspejlet betragter Cavill øgenavnet 

som positiv opmærksomhed: ”Jeg fik et navn 

på at få afslag. Jeg kom i magasinerne og avi-

serne, selvom jeg ikke havde lavet noget. Det 

var da bare heldigt! Tænk på alle de skuespil-

lere, der ikke engang fik chancen, de har vel 

tænkt: Kalder de ham for uheldig?” Afslagene 

skulle også vise sig at bære frugt, for da War-

ner Bros. var klar til at genopfinde Superman-

myten, havde Cavill allerede en fod indenfor - 

nu med den rette alder og mere erfaring bag sig. 

”Dette er den rigtige version af Superman for 

mig,” siger den storsmilende skuespiller, der 

på ingen måde forsøger at skjule sin stolthed 

- samt måske en smule lettelse? Efter 12 år i 

branchen og mange år som ham-der-næsten-

fik-en-kæmpe-karriere virker Cavill endelig 

klar til at indtage filmlærredet som den nye 

generations redningsmand: 

”Så er det nu! Dette er min chance for at for-

tælle en storslået fortælling om en ikonisk ka-

rakter, som folk virkelig holder af,” siger Cavill 

med en overbevisende selvtillid, før han afslut-

ter samtalen med at sige, hvad enhver drenge-

røv nok drømmer om at kunne sige: ”Hold da 

kæft, jeg er Superman!”

SUpERMAN (1978)

INSTRUKTøR: Richard Donner   SUPERMAN: Christopher Reeve

Den første Superman-filmatisering fortæller oprindelsesmyten 

om baby-rumvæsenet Kal-El, der som en slags Moses-figur sendes 

til Jorden og vokser op blandt mennesker under navnet Clark Kent 

- for siden at blive superhelten Superman, der bruger sine over-

naturlige kræfter til at redde menneskeheden mod ondskab heri-

blandt superskurken Lex Luther (Gene Hackman). 

SUpERMAN II (1980)

INSTRUKTøR: Richard Lester   SUPERMAN: Christopher Reeve 

Handlingen fortsætter direkte efter den første film. Superman 

vælger her at ofre sine kræfter for at leve et almindelig liv som 

Clark Kent sammen med journalisten Lois Lane (Margot Kidder). 

Desværre får jorden besøg af den kriminelle General Zod (Terence 

Stamp) fra Supermans hjemplanet, mens stålmandens ærkeneme-

sis, Lex Luthor, også kommer på banen.

SUpERMAN II: 
ThE RIchARD DONNER cUT (2006)

INSTRUKTøR: Richard Donner   SUPERMAN: Christopher Reeve

Stærkt redigeret version af toeren fra 1980. Filmen fungerer som 

en alternativ fortsættelse. Historien er stort set den samme, men 

ca. 83 procent af filmen er alligevel materiale, som Donner optog 

simultant med sin ’Superman’ fra 1978, og som ikke tidligere har 

været vist. 

SUpERMAN RETURNS (2006)

INSTRUKTøR: Bryan Singer   SUPERMAN: Brandon Routh

X-Men-instruktørens bud på et reboot af Superman-myten er be-

stemt ikke mislykket, men derimod fuld af respekt for Richard 

Donners film samt Christopher Reeves præstation. Desværre 

fandt publikum Singers film om Supermans tilbagevenden for no-

stalgisk.

flyv uDenoM
SUpERMAN III (1983)

INSTRUKTøR: Richard Lester   SUPERMAN: Christopher Reeve

Latterligt trejde kapitel hvor Superman kæmper imod en rig 

forretningmand (Robert Vaughn) og et computergeni (Richard 

Pryor), der har skabt en supercomputer, der kan styre ALT! Snart 

står den ultimative kamp mellem den gode Clark Kent og en ond 

version af Superman!

SUpERMAN IV: 
ThE QUEST FOR pEAcE (1987)

INSTRUKTøR: Sidney J. Furie   SUPERMAN: Christopher Reeve

Skuespilleren Christopher Reeve har her selv skrevet manuskrip-

tet til en rædsomt moraliserende fortælling om ”The dude of ste-

el” versus alverdens atombomber og superskurken Nuclear Man. 

Heldigvis er den altid veloplagte Lex Luthor tilbage, men det er 

også den eneste grund til at se sagaens afsluttende kapitel.

denne gang Far 
Superman den 
behandling, 
han Fortjener.

o

nÅr superMan
er super

Man of Steel får
premiere 14/06 
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Simon Pegg var primært kendt 

fra komiske film som ’Shaun of 

the Dead’ (2004) og ’Hot Fuzz’ 

(2007), inden han påtog sig 

rollen som den dygtige maskin-

mester Montgomery ”Scotty” 

Scott i J.J. Abrams’ reboot af 

’Star Trek’ (2009). Som fan af 

science fiction virkede det som 

en drømme rolle for den nu 

43-årige englænder, og vi mødte 

Pegg i London til en vaskeægte 

nørdesnak om hans figursam-

ling, forhold til ’Star Trek’ og 

’Star Wars’ samt Hollywoods 

nye magtbalance.

ar du en større rolle i ’Star Trek Into 

Darkness’ end i den første film?

Ja. Den første film er en oprindelseshistorie, 

hvor man møder os alle sammen én ad gangen, 

og du har ret i, at Scotty først kommer med 

to-tredjedele inde filmen. Denne gang er vi alle 

en del af Enterprise-besætningen til at starte 

med. Jeg får mere tid på lærredet, for Scotty 

har sin helt egen sidehistorie.

Vænner du dig nogensinde til at 

optage film med så mange computerskabte 

effekter foran en green screen?

Sagen med J.J. Abrams er, at han godt kan lide 

fysiske rekvisitter og kulisser. Hele Enterprise 

er bygget som kulisse, og det er kun få gange, 

vi skulle foregive, at der er noget på en skærm, 

som digitalt blev sat ind bagefter. Vist nok no-

get med en stor fisk, men jeg har ikke set det 

færdige resultat endnu. Men ellers kunne vi 

løbe igennem korridorer og døre i hele skibet, 

så vi behøvede ikke at forestille os så meget.

Du har tidligere udtalt, at du ikke ville 

duplikere James Doohans præstation 

som Scotty i den originale serie…

Ja, jeg vil ikke imitere James. Jeg vil spille 

Scotty. James spillede en karakter, og jeg spil-

ler ikke ham men karakteren. Det er mere et 

spørgsmål om, at jeg fortolker den rolle, som 

han også fortolkede. Altså at kigge på manu-

skriptet og sige: ”Han er en skotsk maskin-

ingeniør, som er lidt rigeligt stædig, og så må 

jeg tage den derfra.” Jeg talte med James’ søn 

om rollen. Mine medspillere mødte alle de 

oprindelige skuespillere bag deres karakterer, 

men det kunne jeg ikke (James Dohaan døde i 

2005, red.), så jeg fik idéer fra hans søn. Jeg er 

dybt taknemmelig for den sparring, og jeg vil 

altid være den næstbedste Scotty.

Er Scotty en komisk karakter?

Folk forventer, at han er et komisk indslag på 

grund af mig, og det er en byrde, jeg må bære, 

men han er mest humoristisk, fordi han er 

kynisk og sarkastisk - altså typisk europæisk. 

Han gennemgår dog også noget ret seriøst, og 

der er bestemt tidspunkter, hvor han langt fra 

er komisk.

Hvad er dit forhold til den originale TV-serie 

fra 1960erne med William Shatner og 

Leonard Nimoy?

Jeg elsker den. Fordi midlerne var få, er effek-

terne selvfølgelig rigtig ringe, og netop derfor 

blev de nødt til at lave de her små moralske 

historier, der handler mere om menneskehe-

dens tilstand end om teknologi, og som næ-

sten udspiller sig som teaterstykker i rummet. 

Det er ret intellektuelt, og det er nok derfor, 

det appellerer til folk.

NøRDERNE KOMMER!

Star Trek-universet har ofte været klandret for 

at være utilgængeligt og nørdet. J.J. Abrams’ 

reboot fra 2009 fangede et nyt og yngre pub-

likum, der pustede liv i serien på ny. Men iføl-

ge Simon Pegg er der absolut intet galt med at 

være nørd. Tværtimod er det nørderne, der nu 

styrer Hollywood:

I  dag er det cool at være nørd, fordi jeg tror, 

at dem, der som unge virkelig interesserede 

sig for film, er de selvsamme, der nu styrer 

Hollywood. Folk som Tarantino, Peter Jackson, 

J.J. Abrams, Guillermo Del Toro er alle fans og 

nørder, der nu har den viden og kunnen, der 

skal til for at lave film.

Hvordan fik du egentlig foden indenfor 

i Hollywood?

Mange tror, at Hollywood er den her store øn-

skeø, men det er i virkeligheden bare en me-

get stor samling filmelskere. Grunden til, at 

jeg kom med i ’Mission: Impossible III’ og ’Star 

Trek’, var, fordi J.J. Abrams er filmfan ligesom 

jeg selv. Han havde set ’Shaun of the Dead’, og 

han tænkte, at han ville ringe til mig.

Hvilke film inspirer dig?

Som barn af 70erne, hvor blockbuster-film 

begyndte at dukke op, er det film som ’Star 

Wars’, ’Superman’, ’Raiders of the Lost Ark’ og 

’E.T.’. Jeg var lige præcis den alder, hvor de gik 

rent ind. Alle ”movie bratz” instruk-

tørerne (fx Coppola, Spielberg, 

Lucas og Scorsese, red.) var 

inspirationer sammen med 

en kærlighed til horror med 

navne som Carpenter, 

John Landis og Ge-

orge Romero.

Interview: Simon Pegg

AF DANIEL bENTIEN / FOTO: SARAh DUNN

NØRDERNE 
STYRER
HOLLYWOOD
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Jeg har læst, at du er storsamler af 

miniaturefigurer. Er det rigtigt?

Ikke rigtig længere. Men når der kommer en 

figur af mig selv, bliver jeg selvfølgelig nødt til 

at købe den. Det er fantastisk at eje sig selv

som legetøj. For nyligt forærede jeg alt mit 

Star Wars-legetøj til min datter, fordi hun har 

den her bizarre interesse - jeg ved virkelig ikke 

hvor den kommer fra (smiler). Nu har jeg kun 

figurer af mig selv på hylden.

KAMPEN MELLEM WARS OG TREK

Fans af science fiction-universerne fra ’Star 

Trek’ og ’Star Wars’ har traditionelt og stædigt 

holdt fast i, at man ikke kan synes om begge 

dele. Simon Pegg - som tidligere har udtalt, at 

han er større fan af ’Star Wars’ - finder ”kam-

pen” mellem fankulturerne lidt misforstået: 

Jeg voksede op med ’Star Wars’. 

’Star Trek’ var lidt for intellektuelt, da jeg var 

syv, så der var ’Wars’ mere tilgængeligt. Man 

kan let være fan af begge dele. Og nu, med dis-

se prequels, er jeg bestemt til ’Star Trek’.

Hvad er din holdning til, at Disney vil 

lave tre nye efterfølgere til ’Star Wars’?

Jeg blev hverken ekstatisk eller skuffet. Jeg 

tænkte mere: whatever. Jeg skal da bestemt se 

dem, og jeg kan godt lide, at filmene bliver gi-

vet til gode folk (J.J. Abrams skal instruere den 

første, red.).

Ville du tage en rolle i de 

tre kommende Star Wars-film?

Nej, jeg er i ’Star Trek’ nu, har valgt side 

og svoret en ed, haha.

Star Trek Into darkness 
får premiere 06/06

Jeg vil altid 
være den 
næstbedste 
Scotty
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LyNGUIDE TIL 

-FILMENE

STAR TREk: 
ThE MOTION 
pIcTURE (1979)
Den, der tager en time om at komme 

i gang og har den mest hardcore 

science fiction-tilgang af dem alle.

STAR TREk VI: ThE 
UNDIScOVERED 
cOUNTRy (1991)
Den med storpolitiske undertoner.

STAR TREk: 
FIRST cONTAcT (1996)
Den, hvor Enterprise-besætningen skal redde 

Jordens skæbne gennem tidsrejse, og som er 

manges favorit blandt filmene med den nye 

besætning.

STAR TREk: 
NEMISES (2002)
Den med Tom Hardy som fesen skurk.

STAR TREk:
GENERATIONS (1994)
Den første uden nummer og med et episk 

møde mellem Enterprise-kaptajnerne Jean-

Luc Picard (Patrick Stewart) og James T. Kirk 

(William Shatner).

STAR TREk: 
INSURREcTION 
(1998)
Den, hvor Picard gør oprør mod Føderationen.

STAR TREk (2009)
Den, der genstarter det hele, og som Trekkies 

spøgefuldt kalder ’Star Trek 90210’.

Star 
Trek

STAR TREk II: 
ThE WRATh 
OF khAN (1982)
Den, der har en fjollet skurk, men 

som mange anser som den bedste 

i serien.

STAR TREk III: 
ThE SEARch 
FOR SpOck 
(1984)
Den, hvor Kirk må trodse 

restriktioner for at finde 

tilbage til den afdøde 

Spocks gravplads.

STAR TREk 
IV: ThE 
VOyAGE 
hOME (1986)
Den, der næsten er en kome-

die, som foregår på Jorden i 

1980erne og handler om hvaler.

STAR TREk V: 
ThE FINAL 
FRONTIER (1989)
Den uden budget … og med Gud!
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bULLET TO ThE hEAD

Hvis man er til old school action, bør ’Bullet to the 

Head’ lige være sagen. Kombinationen af en af 

genrens absolutte topnavne, Sylvester Stallone, 

og instruktøren Walter Hill (48 Hrs.) synes helt op-

lagt, og historien om hævn, kammeratskab og ad-

skillige øretæver er det stof, actionfilm er skabt af.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 04/06

MIN SøSTERS bøRN I AFRIkA

Med over 400.000 solgte billetter i de danske bio-

grafer er familiefilmen ’Min søsters børn i Afrika’ 

en af årets største film. Som titlen antyder, tager 

Onkel Erik (Peter Mygind) og ungerne på rejse til 

Afrika, hvor Fru Flinth bliver bortført af krybskyt-

ter. Nu går en vild jagt over savannen for at redde 

hende ud af hænderne på kidnapperne. ’Min sø-

sters børn i Afrika’ markerer Peter Myginds tredje 

optræden som Onkel Erik, men serien startede 

helt tilbage i 1966 med Axel Strøbye og byder nu 

på i alt 10 kapitler.

DvD/BLU-R Ay: 04/06

OTTO ER ET NæSEhORN

Blandt danske animationsfilm er de mest iøjefal-

dende for tiden filmatiseringerne af Ole Lund Kir-

kegaards børnebøger, som efter ’Orla Frøsnapper’ 

(2011) og ’Gummi T’ (2012) er nået til den fantasi-

fulde historie om Topper, der tegner et næsehorn 

med en magisk blyant. Næsehornet viser sig at bli-

ve levende, og snart har Topper nok at se til med 

et væsen, der bestemt ikke falder i med tapetet.

BLU-R Ay/DvD: 13/06

bEAUTIFUL cREATURES 

I kølvandet på Harry Potter og Twilight-serien er 

der kommet en række film, der henvender sig til 

et ungt teenagepublikum og handler om kærlig-

hed og magiske universer. ’Beatiful Creautres’ er 

baseret på en bestseller af Kami Garcia og Marga-

ret Stohl og handler om high school-eleven Ethan, 

der møder den smukke, sagnomspundne Lena 

Duchannes. Han føler sig uimodståeligt draget af 

Lena, der viser sig at besidde magiske evner, og 

som er en vigtig brik i kampen mellem gode og 

onde kræfter.

BLU-R Ay/DvD: 20/06

SkyTTEN

Den står på klimakamp, politiske kovendinger og 

kriminelle handlinger i thrilleren ’Skytten’, der er 

en genindspilning af filmen af samme navn fra 

1977. Kim Bodnia overtager titelrollen fra Jens Ok-

king og spiller en mand, der bruger sine evner som 

skytte til at sende de danske politikere en medde-

lelse. Trine Dyrholm har rollen som journalisten, 

der bliver hans nærmeste fortrolige, og Nikolaj Lie 

Kaas spiller minister med forklaringsproblemer.

BLU-R Ay/DvD: 20/06

LINcOLN

Det er et overraskende usentimentalt billede af 

USA’s måske mest elskede præsident, Abraham 

Lincoln, Steven Spielberg giver i sin biografiske 

film. Derimod er der masser af politiske spæn-

dinger i luften, når Daniel Day-Lewis giver sin 

umanerligt flotte Oscar-belønnede præstation 

som den ikoniske præsident med den høje hat og 

skægget. Filmen følger Lincoln, da han forsøger at 

ophæve slaveriet, hvilket betyder en balancegang 

mellem politiske medhjælpere og modstandere. 

Tommy Lee Jones og Sally Field blev Oscar-nomi-

nerede for deres præstationer som henholdsvis 

Lincolns politiske støtte og hans kone.

BLU-R Ay/DvD: 20/06

NYE TITLER
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hOLLyWOODS ORIGINALE 
ANIMATIONSSUccESER
Det er ikke kun fortsættelser, der bliver succeser. ’Vilde Rolf’, der indspillede 471 mio. 

dollars på verdensplan, er et eksempel på en succesrig, original animationsfilm, 

men er ikke enestående i nyere tid.
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= Mio. dollars.

SåDAN TRæNER DU DIN DRAGE (2010)

GRUSOMME MIG (2010)

MEGAMIND (2010)

LEGENDEN OM VOGTERNE:
UGLERNE FRA GA'hOOLE (2010)

TO på FLUGT (2010)

RANGO (2011)

RIO (2011)

MODIG (2012)

LORAX: SkOVENS bESkyTTER (2012)

FRANkENWEENIE (2012)

hOTEL TRANSyLVANIA (2012)

pARANORMAN (2012)

pIRATERNE! (2012)

DE EVENTyRLIGE VOGTERE (2012)
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dollars på verdensplan, er et eksempel på en succesrig, original animationsfilm, 

men er ikke enestående i nyere tid.
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vOD 04/06 
BLU-RAy/DvD 20/06

Vikingetiden ligger til grund for dette eventyr om en dreng og 
hans hyggelige, men også ret så farlige drage. 
INDTJENING på VERDENSpLAN: 494,9 mio. dollars

Den onde Gru og hans små, gule kumpaner har en plan, der 
involverer tre forældreløse piger og intet mindre end Månen!
INDTJENING på VERDENSpLAN: 543,1 mio. dollars

Superskurken Megamind besejrer endelig sin ærkefjende Metro 
Man. Men uden en helt, må Megamind finde en ny mening med livet.
INDTJENING på VERDENSpLAN: 321,9 mio. dollars

Selvom filmen er baseret på Grimms eventyr om ’Rapunzel’, tager 
Disney en række friheder i plottet om pigen med det lange hår og 
den uduelige tyv, der vinder hendes hjerte.
INDTJENING på VERDENSpLAN: 590,7 mio. dollars

Skæv, Oscar-vindende western om en kamæleon, der bliver 
sherif i den vandløse by Dirt. Instrueret af manden Pirates of 
the Caribbean-serien.
INDTJENING på VERDENSpLAN: 245,4 mio. dollars

Fuglen Blu får nok at se til, da han møder den uafhængige Jewel 
og tager med hende til Rio de Janeiro i Brasilien.
INDTJENING på VERDENSpLAN: 484,6 mio. dollars

Pixars første ikke-efterfølger siden ’Op’ i 2009 handler om en 
skotsk prinsesse, der skaber tumult i riget, da hun trodser gamle 
traditioner. INDTJENING på VERDENSpLAN: 538,7 mio. dollars

Dr. Seuss’ klassiske fortælling om menneskets respektløshed 
overfor naturen (og naturens svar herpå) blev en animeret suc-
ces i 3D. INDTJENING på VERDENSpLAN: 348,8 mio. dollars

2012 var året for uhyggelige animationsfilm for børn, og i ’Para-
Norman’ er det den sære teenager Norman, der skal kæmpe mod 
de udøde. INDTJENING på VERDENSpLAN: 107,1 mio. dollars

Folkene bag ’Walter og Trofast’ står bag endnu en claymation-film 
om en flink pirat, der forsøger at blive kåret som Årets Pirat i en 
anerkendt konkurrence for søstærke ledere af sørøverskibe,
INDTJENING på VERDENSpLAN: 123 mio. dollars

Julemanden, Påskeharen og andre eventyrlige figurer slår sig sam-
men som et andet superheltehold for at bekæmpe den onde ånd 
Pitch. INDTJENING på VERDENSpLAN: 303,7 mio. dollars

Dracula driver et hotel for monstre, men da han skal holde fød-
selsdag for sin datter, kommer backpackeren Jonathan på tværs af 
det hele. INDTJENING på VERDENSpLAN: 346,9 mio. dollars

Zack Snyder (aktuel med ’Man of Steel’) lod ugler være hoved-
personer i en fortælling om kampen mellem en ond hær og de 
gode, legendariske Vogtere.
INDTJENING på VERDENSpLAN: 140,1 mio. dollars

kRIGSFILM

JARhEAD (2005)

Hvem: Sam Mendes (instr.), 

Jake Gyllenhaal, Jamie Foxx

Hvor: Saudi-Arabien

Hvorfor: Optakten til den første Golf-

krig og soldaternes forberedelser

REDAcTED (2007)

Hvem: Brian De Palma (instr.), 

Izzy Diaz, Ty Jones

Hvor: Irak

Hvorfor: Semidokumentarisk skildring 

af Irak-krigen

IN ThE VALLEy OF ELAh 

(2007)

Hvem: Paul Haggis (instr.), Tommy Lee 

Jones, Charlize Theron, James Franco

Hvor: Irak, USA

Hvorfor: Efterforskning af en 

forbrydelse   

 

ThE hURT LOckER (2009)

Hvem: Kathryn Bigelow (instr.), Jeremy 

Renner, Guy Pearce

Hvor: Irak

Hvorfor: Afmontering af bomber

ThE MESSENGER (2009)

Hvem: Oren Moverman (instr.), Ben 

Foster, Woody Harrelson

Hvor: Irak

Hvorfor: Dilemmaer angående en 

falden officer

GREEN zONE (2010)

Hvem: Paul Greengrass (instr.), Matt 

Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear

Hvor: Irak

Hvorfor: Jagten på masseødelæggel-

sesvåben

ThE kINGDOM (2010)

Hvem: Peter Berg (instr.), Jamie Foxx, 

Chris Cooper, Jennifer Garner

Hvor: Saudi-Arabien

Hvorfor: Bombning af et amerikansk 

kompleks i Saudi-Arabien

zERO DARk ThIRTy

I thrilleren ’Zero dark Thirty’ spiller Jessica 

Chastain CIa-agenten Mayer, der har til opgave 

at finde verdens mest eftersøgte mand, Osama 

bin Laden. kathryn Bigelows film er baseret 

på virkelige og kontroversielle oplysninger 

om den mangeårige mission, der fulgte efter 

terrorangrebet 11. september 2001. Men ’Zero 

dark Thirty’ er blot nyeste eksempel på en film 

om moderne amerikansk krigsdeltagelse. 

BLU-R Ay/DvD/vOD: 11/06

Tim Burtons remake af sin egen film fra 1984 blev ikke den mest 
profitable af hans film, men indeholder mange af de elementer, 
der kendetegner instruktøren. 
INDTJENING på VERDENSpLAN: 67mio. dollars
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pEOpLE LIkE US

Chris Pine kan med den biografaktuelle ’Star Trek 

Into Darkness’ ikke længere se sig fri fra at blive 

sidestillet med Captain James T. Kirk. Men Pine har 

skam andre film på CV’et, bl.a. dette drama, hvor 

han spiller manden Sam, som opdager, at hans far 

har efterladt alle sine penge til en dreng ved navn 

Josh. Han mistænker Joshs mor Frankie (Elizabeth 

Banks) for at være sin egen ukendte søster og op-

søger den lille familie under andet alias. Instruktør 

Alexander Kurtzman har tidligere skrevet manu-

skript til blockbusters som ’Mission: Impossible III’ 

(2006) og ’Star Trek’ (2009).

DvD/vOD 18/06 

FLIGhT

Dilemmaet i ’Flight’ står hurtigt klart. Skal man 

straffe en pilot, der i alkoholpåvirket tilstand mi-

rakuløst redder et passagerfly fra at styrte ned? 

Denzel Washington har hovedrollen som Whip, der 

er baseret på en virkelig person og som kæmper 

med afhængighed af alkohol, men som samtidig 

godt ved, at han er den eneste, der kunne have 

reddet flyet fra total ødelæggelse. Washington 

blev Oscar-nomineret for sin præstation, og ud 

over ham er John Goodman og Don Cheadle med 

i filmen, som er instrueret af manden bag ’Forrest 

Gump’ (1994).

BLU-R Ay/DvD: 25/06

pITch pERFEcT

Mens TV-serien ’Glee’ med succes blander teen-

agekomedie og musical, bevæger ’Pitch Perfect’ 

sig i samme kategori, blot som film. Komedien har 

Anna Kendrick i hovedrollen som Beca, der starter 

på Barden University uden de store ambitioner, 

udover drømmen om at blive DJ. Hun bliver re-

krutteret til skolens a capella-gruppe for piger og 

finder frem til sine skjulte talenter. Sjove folk som 

Rebel Wilson (Bachelorette, 2012) og Elizabeth 

Banks (Zack and Miri Make a Porno, 2008) er også 

at finde på filmens rolleliste.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 25/06

A GOOD DAy TO DIE hARD

John McClane er tilbage i den femte Die Hard-film. 

Denne gang er han virkelig på dybt vand i Moskva, 

hvor han skal stoppe terrorister fra at stjæle atom-

våben. Heldigvis får han hjælp af sin søn, Jack, der 

ligesom farmand formår at slå en prober næve 

og skyde skarpt, når det er nødvendigt. Og det er 

det ofte. Bruce Willis har igen hovedrollen som 

den gnavne, sarkastiske newyorker-betjent på af-

veje, og Jay Courtney (Jack Reacher) spiller hans 

bredskuldrede søn.

BLU-R Ay/DvD: 27/06

DIE hARD cOLLEcTION 1-5

Med udgivelsen af ’A Good Day to Die Hard’ 

er det oplagt, at den og de fire foregående 

Die Hard-film samles i en boks. ’Die Hard’ 

(1988) er en milepæl i actiongenren med Bru-

ce Willis’ kække kommentarer som John Mc-

Clane, der ene mand skal stoppe en gruppe 

terrorister, som har indtaget en skyskraber. I 

efterfølgeren fra 1990 skal McClane igen red-

de dagen, da terrorister overtager kontrollen 

over en lufthavn. Den tredje film, med titlen 

’Die Hard with a Vengeance’, havde premiere 

i 1995 og blev med Samuel L. Jacksons tilste-

deværelse nærmest en buddy-movie. Jeremy 

Irons giver en huskværdig præstation som 

broren til den afdøde skurk fra etteren. I ’Live 

Free or Die Hard’ (2007) er John McClane 

kommet ind i computeralderen, og her befin-

der han sig mildest talt ikke så godt. Heldig-

vis virker hans gamle trick endnu, og nu har 

han endda en datter, han skal passe på.

UDKOMMER BLU-R Ay/DvD: 25/06

MåNEDENS
bOkS

NYE TITLER





A hAUNTED hOUSE

’A Haunted House’ har 

med succes taget kampen 

op og faktisk vundet over 

spoof-konkurrenten ’Scary 

Movie 5’, da den indspillede 

40 mio. dollars mod sidst-

nævntes godt 30 mio. dol-

lars. Filmen handler om Mal-

colm og Kisha, der er flyttet 

ind i deres drømmehus, 

men hurtigt finder ud af, at 

en dæmon også bor der. Da 

Kisha bliver besat af dæmo-

nen, vender Malcolm - der 

samtidig er fast besluttet på 

at holde sit sexliv kørende - 

sig mod en præst, en synsk 

og et hold spøgelsesjægere 

for at få hjælp. ’A Haunted 

House 2’ er allerede planlagt 

til amerikansk premiere i 

2014.

BLU-R Ay/DvD: 04/06

SMAShED

Instruktør/manuskriptfor-

fatter James Ponsoldt optog 

’Smashed’ på blot 19 dag, og 

det er der kommet et tæt 

drama ud af om et ægtepar 

og deres forhold til alkohol, 

der truer med at ødelægge 

alt for dem. Kate melder 

sig derfor ind i en gruppe 

for anonyme alkoholikere, 

mens det er sværere for 

hendes mand Charlie at slip-

pe sprutten. Mary Elizabeth 

Winstead er kendt fra ’Scott 

Pilgrim vs. the World’ (2010), 

og Aaron Paul har en af 

hovedrollerne i TV-serien 

’Breaking Bad’.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 

04/06

LEGO: bATMAN 

- ThE MOVIE

Danske Lego har stor succes 

med deres klodsede udgaver 

af populære franchises som 

Star Wars, Harry Potter og 

Ringens Herre, både som 

legetøj, spil og film. Batman 

og hans superheltekollegaer 

fra DC Comics’ univers er 

hovedrollerne i en animati-

onsfilm, hvor de må slå sig 

sammen for at stoppe den 

maniske Joker, der har slået 

sig sammen med Lex Luthor 

og truer med at ødelægge 

verden én klods ad gangen.

BLU-R Ay/DvD: 05/06

hERE cOMES ThE 

bOOM

Kevin James vil nok altid 

være mest kendt for sin 

rolle som Doug Heffernan 

i komedieserien ’Kongen af 

Queens’. Han har dog et ret 

langt film-CV bag sig, bl.a. 

’Hitch’ (2005), ’Grown Ups’ 

(2010) og nu ’Here Comes 

the Boom’. I filmen spiller 

han den udbrændte biologi-

lærer Scott, hvis gymnasium 

trues af heftige nedskæ-

ringer, så for at skaffe den 

fornødne kapital, begynder 

den tidligere bryder at dyste 

i Mixed Martial Arts. Salma 

Hayek har rollen som skole-

sygeplejersken, der synes, at 

Scott er godt tosset.

BLU-R Ay/DvD/vOD: 

11/06

pASSION

To smukke kvinder i hoved-

rollerne og en anerkendt in-

struktør bag kameraet. Det 

er bl.a., hvad man får i ’Pas-

sion’, som er Brian De Pal-

mas nye thriller med Rachel 

McAdams som en manipule-

rende chef på et reklamebu-

reau. Noomi Rapace spiller 

hendes talentfulde under-

ordnede, der samtidig bliver 

hendes rival i et spil, der 

eskalerer fra offentlig ydmy-

gelse til mord! De Palma har 

tidligere instrueret film som 

’The Untouchables’ (1987) og 

’Mission: Impossible’ (1996), 

McAdams er kendt fra bl.a. 

’The Vow’ (2012), og Rapace 

slog igennem som Lisbeth 

Salander i Millennium-tri-

logien (2009). ’Passion’ er 

en genindspilning af ’Crime 

d’amour’ (2010) med Kristin 

Scott Thomas. 

BLU-R Ay/DvD: 18/06
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DIREkTE på bLU-RAy/DVD/VOD
FILM DER GIK UDEN OM BIOGRAFEN

GOMORRA (2008)

Metteo Garrone slog igennem med denne bru-

tale og realistiske skildring af mafiaen i Napoli 

med flere forgrenede historieforløb. Centralt i 

handlingen er fejden mellem to mafia-familier, 

der igangsættes af mordene på nogle gangstere 

i et solcenter. Hans nye film, ’Reality’, er mere 

komisk anlagt, men foregår også i Napoli, hvor 

en mand totalt ændrer karakter for at være med 

i TV-programmet ’Big Brother’.

LEJ FILMEN FøR DU SER: REaLIT Y

MæND DER hADER kVINDER (2009)

Danske Niels Arden Oplev filmatiserede med stor 

succes Stieg Larssons krimi i 2009. Den mørke 

thriller handler om journalisten Mikael Blom-

kvist, der bliver hyret til at grave beviser frem om 

et gammelt mord. Til at hjælpe sig har han hacke-

ren Lisbeth Salander. Noomi Rapace, der har 

rollen som Salander, spiller også en hovedrolle i 

Oplevs biografaktuelle ’Dead Man Down’. ’Mænd 

der hader kvinder’ kan både lejes i biografudga-

ven og i en forlænget version i to dele.

LEJ FILMEN FøR DU SER: dEad MaN dOWN

ThE bUckET LIST: 

NU ELLER ALDRIG (2007)

Jack Nicholson og Morgan Freeman spiller to 

mænd fra vidt forskellige kår, der får konstate-

ret uhelbredelig kræft og derfor beslutter sig 

for at leve livet fuldt ud de sidste år af deres 

tilværelse. De sammenfatter en liste over ting, 

de gerne vil nå at opleve, før de forlader denne 

verden - og det kommer ikke til at gå stille for 

sig. ’The Bucket List: Nu eller aldrig’ er instrue-

ret af Rob Reiner, mens manuskriptet er skrevet 

af Justin Zackham. Zackham instruerer den 

biografaktuelle ’The Big Wedding’.

LEJ FILMEN FøR DU SER: THE BIG WEddING

VARM Op 
TIL bIOGRAF-
TUREN:



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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TV-SERIER UDVALGTE 
GENUDGIVELSER

ThE NEWSROOM - SæSON 1

Aaron Sorkin er kendt for den politiske TV-serie ’The West Wing’ og 

for det Oscar-vindende manuskript til ’The Social Network’ (2010) af 

David Fincher. Hans nye serie, ’The Newsroom’, handler om livet bag 

facaden på den fiktive kanal Atlantis Cable News (ACN). Jeff Daniels 

har rollen som nyhedsværten Will McAvoy, som bliver tvunget til at 

genoverveje sit liv, da hans ekskæreste MacKenzie bliver ansat på 

ACN. I det hele taget skal han vænne sig til et nyt hold, efter hans 

producer får et nyt program og tager de fleste ansatte med sig. Anden 

sæson er planlagt til at starte i juli.

BLU-R Ay/DvD: 11/06

hOUSE OF cARDS - SæSON 1

Serien ’House of Cards’ er ikke kun bemærkelsesværdig, fordi den har 

A-liste-skuespillerne Kevin Spacey og Robin Wright på rollelisten. Det 

er også den første TV-serie, streaming-tjenesten Netflix lancerer - og 

tilmed helt uden om TV! Spacey spiller den demokratiske politiker 

Francis Underwood, der efter at blive forbigået som ny udenrigsmi-

nister sværger hævn over dem, som forrådte ham. Ud over Spacey 

selv producerer anerkendte navne som David Fincher (Seven) og 

manuskriptforfatteren Erith Roth (Forrest Gump) serien, der er skabt 

af Beau Willimon. ’House of Cards’ er baseret på en britisk miniserie af 

samme navn, som igen bygger på en roman af Michael Dobbs.

BLU-R Ay/DvD: 18/06

SENSE AND SENSIbILITy (1995)

Mange rystede på hovedet, da den taiwanesiske instruktør Ang 

Lee valgte at filmatisere ærkeengelske Jane Austens klassiske værk 

’Fornuft og følelse’, men de bange anelser blev gjort heftigt til 

skamme. 1995-filmatiseringen står som den mest vellykkede af sin 

slags, og Lee har sidenhen modtaget hele to Oscars for sin instruk-

tion af ’Brokeback Mountain’ (2005) og ’Life of Pi’ (2012). Historien 

er klassisk: Da den rige Mr. Dashwood dør, efterlader han sig tre 

døtre og en enkekone, som har svært ved at få enderne til at hæn-

ge sammen. Derfor er det aldeles vigtigt, at døtrene giftes væk til 

velhavende mænd, der kan forsørge dem og bringe slægten videre, 

men så let er det ikke. Flot rolleliste med Kate Winslet, Hugh Grant, 

Alan Rickman og Emma Thompson, der tilmed vandt en Oscar for 

bedste manuskript.

BLU-R Ay: 11/06 

RUSSIAN ARk (2002)

Der er mange måder at fortælle et lands historie på, men ’Russian 

Ark’ må høre til en af de mest uortodokse. Filmen foregår ude-

lukkende på Eremitageslottet i Skt. Petersborg og består af ét 87 

minutter langt klip, hvor en unavngiven fortæller driver igennem 

slottet. Fortællerstemmen indikerer, at han døde i en forfærdelig 

ulykke og nu er et spøgelse, der vandrer gennem paladset. I hvert 

rum møder han forskellige rigtige og fiktive personer fra de sene-

ste 300 år, og han får følgeskab af en fransk rejsende fra det 19. 

århundrede. Alexander Sokurovs film er en af de bedste anmeldte 

i 2000erne.

DvD: 19/06

1900 (1976)

Det 317 minutter lange historiske drama af Bernardo Bertolucci er 

en episk vandring gennem Italien og Europas historie fra 1901 til 

1945 med fokus på to unge mænds liv. Robert De Niro har rollen 

som Alfredo Berlinghieri, der er søn af en landejer, mens Gérard 

Depardieu spiller den uægte bondesøn Olmo Dalcò. I filmen ople-

ver de to mænd fascismens indtog i landet, der fører til bøndernes 

støtte af det kommunistiske parti. Donald Sutherland (Don’t Look 

Now), Sterling Hayden (Dr. Strangelove) og Burt Lancaster (Leopar-

den) har roller i den stort anlagte film i to dele.

DvD: 19/06

Top 10

Blu-ray lEJE
ugE 20, 2013:

 1.  JagTEN
 2.  SoVEr Dolly pÅ ryggEN?
 3.  lIFE oF pI
 4. JaCK rEaCHEr
 5.  DE urØrlIgE
 6. THE MaN WITH THE IroN FISTS    
 7.  HoBBITTEN: EN uVENTET rEJSE
 8.  KIllINg THEM SoFTly
 9. argo
 10. HypNoTISØrEN

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.DK
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OVERSETE FAVORITFILM #5

(1993)

ThE AGE 
OF INNOcENcE

valgt af 
STINE 

TEGLGAARD   
Medredaktør
stine@kino.dk 

INSTRUkTøR  Mar t in S cor se se 
 
SkUESpILLERE   
Daniel Day -Le w is, Mic hel le  
P fei f fer, W inona R yder,  
R ic hard E. Gr an t

pRODUkTIONSSELSkAb:   
Col umbia Pic t ure s  
 

Det virker måske søgt at kalde en Oscar-nomi-

neret film med Daniel Day-Lewis, Michelle 

Pfeiffer og Winona Ryder for overset. Ikke desto 

mindre er Martin Scorseses ’The Age of Innocen-

ce’ (1993) aldrig blevet anerkendt som det mester-

værk, jeg mener, den er. Reaktionen eller manglen 

på samme skyldes formentlig, at filmen dengang 

adskilte sig genremæssigt fra instruktørens andre 

værker. Publikum var måske ikke klar til, at manden 

bag ’Taxi Driver’, ’Raging Bull’ og ’Goodfellas’ plud-

selig lavede et romantisk periodedrama. Resultatet 

er dog intet mindre end sublimt.

’The Age of Innocence’ er en filmatisering af Edith 

Wartons Pulitzer-vindende klassiker fra 1920, der 

handler om New Yorks hykleriske overklassesam-

fund i 1870erne. Det er en tid defineret af ekstrava-

gante middagsselskaber, hvor et selvbestaltet ari-

stokrati forkrøblet forsøger at leve op til de sociale 

normer. De puritanske facader opretholdes, mens 

ondsindet sladder og fordomme lever i bedste vel-

gående. I disse klaustrofobiske rammer møder vi 

den unge sagfører Newland Archer (Day-Lewis), 

der er forlovet med den smukke, uskyldige og helt 

igennem ordentlige overklassepige, May (Ryder). 

Da Mays kusine, Madame Olenska (Pfeiffer), ven-

der tilbage til New York, efter et skandaløst ægte-

skab med en polsk greve, vækkes et hidtil ukendt 

begær i Newland, og han tilbyder at hjælpe den 

intrigeramte kvinde. 

I bund og grund er det et klassisk trekantsdrama 

om en mand, der elsker én kvinde, men gifter sig 

med en anden, fordi det er det rette at gøre. ’The 

Age of Innocence’ adskiller sig dog fra andre ulyk-

kelige kærlighedsfilm ved hjælp af en mesterlig ba-

lance mellem det underspillede og det eksplicitte. 

Den centrale affære, der aldrig bliver til andet end 

stjålne kys er i sig selv spartansk, mens scenerne 

mellem Newland og May, er så gennemsyrede af 

usagte ord, at det giver kuldegysninger, når det i 

små glimt antydes, at May under overfladen slet 

ikke er så naiv endda. 

Som en modvægt til de mange indestængte følel-

ser har Scorsese valgt at bruge en altvidende voice 

over, der kan putte ord på det usigelige. Denne 

eksplicitte fortællestil understøttes af filmens vi-

suelle side, der allerede fra Saul Bass’ grandiose 

åbningssekvens byder på æstetisk overflod og 

detaljerigdom. Blomster, smykker, mad, kunst og 

interiør fylder mindst ligeså meget som de evigt 

poserende personer, og det hele observeres af et 

kamera i konstant bevægelse, mens gammeldags 

filmeffekter guider opmærksomheden og afslører 

tingenes tilstand. 

Filmens kerne er dog den tragiske kærlighedshi-

storie, der på trods af sin uforløste natur indehol-

der storslåede momenter. Tag f.eks. scenen, hvor 

Newland betragter Olenska fra afstand. Hun står 

ved solnedgang på en badebro som kvinden i et 

Skagensmaleri. Newland lover sig selv, at kigger 

hun tilbage, vil han overgive sig til hende. Så stor-

ladent, så enkelt og så tragisk, da hun selvfølgelig 

aldrig vender sig om. 

OVERSETE

FAVORITFILM
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RAMbO bLIVER TIL NyT SpIL
Senere i år bliver Rambo til spil. Sylvester Stallones ikoniske Vietnam-

veteran var allerede at finde i pixel-form i midten af 1980erne og adskilli-

ge gange siden, men nu er det hidtil mest avancerede spil på vej. ’Rambo: 

The Video Game’ bliver et førstepersons skydespil baseret på de første 

tre film i serien, ’First Blood’ (1982), ’Rambo: First Blood Part II’ (1985) og 

’Rambo III’ (1988). Som flere andre moderne skydespil vil ’Rambo: The 

Video Game’ inkorporere et dækningssystem, så man kan søge ly fra 

fjendens kugler, og derudover kommer man selvfølgelig til at slås med 

Rambos brutale kniv. 

SPILLET UDKOMMER EFTER PLANEN I LØBET AF 2013.

 

ThE 
bEST 
FILM 
yOU'VE 
NEVER 
SEEN: 
35 dIRECTORS CHaMPION THE FORGOTTEN 

OR CRITICaLLY SaVaGEd MOVIES THEY LOVE  
I bogen ’The Best Film You’ve Never Seen’ får 35 instruktører lov til at skri-

ve om hver deres favoritfilm, som af en eller anden grund er gået i glems-

len eller fortjener et bedre ry. Ikke ulig vores egen artikelserie ”Oversete 

favoritfilm”. I bogen skriver Guillermo del Toro bl.a. om den spanske gyser 

’Arcane Sorcerer’ (1996), John Woo om den franske krimi ’Le samouraï’ 

(1967), og Kevin Smith fremhæver ’A Man for All Seasons’ (1966), som 

han, trods seks Oscars, mener, er glemt af det moderne publikum. Der-

udover bliver så forskellige værker som ’Killer Klowns from Outer Space’ 

(1988), ’The Honeymoon Killers’ (1969) og ’Joe Versus the Volcano’ (1990) 

omtalt i bogen.

ROBERT K. ELDER, 01/06

 

DEADpOOL
Humor og vold går hånd i hånd i spillet ’Deadpool’, hvor man indtager 

rollen som Marvels antihelt af samme navn. I filmen ’X-Men Origins: Wol-

verine’ (2009) spillede Ryan Reynolds den maskeklædte Deadpool, som 

i stil med filmens hovedkarakterer kan hele skader og sår i hastig fart, 

men som i filmen vender sig mod vor helt med kløerne, og det ender i en 

drabelig kamp på liv og død. I spillet er Deadpool en slags helt, dog ikke 

den med mest potentiale som rollemodel for unge, og tonen er i det hele 

taget mere voksen, end Marvel-spil ellers har for vane. ’Deadpool’ giver 

mulighed for både at skyde og svinge samuraisværdet, ligesom der vil 

blive lukket op for nye og bedre kampteknikker hen ad vejen. 

PLAySTATION 3, XBOX 360, PC: 28/06
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