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e sidste 10-15 år har jeg haft en fast tradition. 

Efter årets første strandtur - som skal in-

kludere en svømmetur i havet for at tælle som en 

vaskeægte af slagsen - ser jeg samme aften ’Jaws’, 

eller ’Dødens gab’ om man vil.

Hvorfor ved jeg egentlig ikke. Den mest oplagte 

årsag er naturligvis nærkontakten med sol, sand 

og vand, der straks leder tankerne hen på talrige 

klassiske scener og ikke mindst stemningen fra 

mesterværket fra 1975. Også selvom jeg hverken 

bader i Kattegat, Øresund eller Vesterhavet med 

tanken om angrebslystne hajer i baghovedet. 

Der er dog andre faktorer på spil. Mit årlige gen-

syn med Spielbergs enorme menneskehaj skyldes 

ikke kun min tur i havet, men nærmere selve høj-

sommeren, der, paradoksalt nok, er det tidspunkt 

på året, hvor jeg har mest lyst til at tage i biografen 

og se film i det hele taget.

Af samme grund husker jeg sommeraftener med 

’Batman Forever’, ’Die Hard with a Vengeance’ 

og ’Miami Vice’ som nogle af mine bedste bio-

grafture nogensinde, og det skyldes hverken den 

gamle traver om kølige biografsale i varmen eller 

filmenes kvalitet, hvilket førstnævnte titel formen-

tlig også afslører.

Forklaringen er langt mere simpel. 

Om sommeren vil jeg hellere underholdes end ud-

fordres. Det ene udelukker på ingen måde det an-

det, men på det tidspunkt af året, hvor alt andet i 

forvejen er mere afslappende og letfordøjeligt end 

normalt, skal det først og fremmest være sjovt at 

gå i biografen.

Premiereudvalget i juli afspejler sjovt nok samme 

tendens med en stribe blockbusters, der lægger 

op til rendyrket eskapisme, hvad enten emnet 

er superskurke, sultne zombier elle western- og 

superhelte.

Sammen med 13 andre premierefilm udgør de 

månedens udvalg, der forhåbentlig får en tur i bio-

grafen til at lyde som en rigtig god ide - uanset 

eventuelle hedebølger og uundgåelige regnvejrs-

dage.

God sommer!
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- HISTOrIEr FrA SITET

Brugerne på kino.dk har 
valgt nutidens største 
actionstjerne ud fra fem 
valgmuligheder, og selv-
om det var tæt løb, gik 
sejren til Dwayne 
”The Rock” Johnson.  
Stemmer i alt: 1.237

15 % ville vælge en
helt anden person.

 1. Dwayne 
  ”The Rock” 
  Johnson 
  (33%)
  
 2. Jason Statham
  (29%)
  
 3. Vin Diesel
  (23%)

Besøg www.kino.dk 
og deltag i nye afstemninger!

AUDITION TIL
bRUGERPANEL

Kan man proppe 100 entusiastiske, filmglade
brugere ind i kino.dk’s kontor? Svaret er ja!

Onsdag den 12. juni afholdte vi en audition til vores nye brugerpanel, der kommer til 
at bestå af 10-20 brugere. Panelet vil fremover kommentere på udvalgte film og tendenser.

Aftenen startede med visning af ’The Bling Ring’ to dage før den amerikanske premiere, 
og herefter gik turen til kino.dk, hvor deltagerne kom i spotlyset og fik lov til at sige sin 
mening om filmen - på kamera. 

I løbet af juli vil vi på www.kino.dk præsentere jer for panelet som en fast del af 
kino TV - vi glæder os! 

NyE OG SENESTE 
INDSLAG På 

Set-besøg i Sydafrika på ’The 
Salvation’ med Mads Mikkelsen

Brugerne anmelder 
’The Bling Ring’

Vi er også på 
Roskilde Festival
- find magasinet i Cinema City.

Casper Christensen og 
Rasmus Bjerg om ’Player’

www.kINO.Dk

ARNOLDS 
ARVTAGER?



* Sælges separat.

Jeppe Dencker
Ejer, LeatherProjects

"Man kan mærke hvor meget 
sjæl, der er lagt i et produkt"

Se fi lmen med Jeppe på
samsung.dk/jeppe

Der dufter af håndværk og dansk guldalder i Jeppe 

Denckers studie. Selv om den unge lædermager ikke 

er mere end 25 år gammel, har han genfødt en stolt 

håndværkstradition, der havde sine velmagtsdage, 

længe før hans forældre blev født. 

Sirligt fører hænderne tråden gennem hullerne 

i læderet. Tradition og innovation fl yder sammen, 

mens han med ældgamle tekniker skaber et etui til 

noget af det mest moderne inden for kommunika-

tionsteknologi, en Galaxy S4. 

Undervejs har Jeppe snappet billeder af processen 

med sin mobil. Mens han nyder et stille øjeblik, 

kan han se kommentarerne, der strømmer, ind. 

Han smiler. Etuiet er allerede så godt som solgt.

Han tjekker sin mail, og krydser etuiet af sin to-do 

liste. Det bliver en lang dag igen, men sådan er det, 

når man er sin egen chef.

Han misser op mod solen, der skinner ind gennem 

vinduet. Han tager sin nye skærfekniv op fra bordet. 

Den er fra 1920’erne og emmer af historie og erfaring. 

Den har sjæl. En sjæl man kan mærke i alle ting, der er 

fremstillet med ildhu, visioner og kærlighed.  

Mine udfordringer. Nye muligheder.

Smarte funktioner og ekstraudstyr, der eff ektiviserer planlægning og data.

Knox*
Sikkerhedsløsning 
til virksomheder.

Story Album
Færdige fotoalbummer 
direkte i mobilen.

4G
Ingen unødig ventetid.

Wireless Charger*
Lad din mobil op uden ledninger.
Wireless Charger*
Lad din mobil op uden ledninger.
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Hvad er din favoritfilm?

Som så mange andre filmelskere finder jeg det 

vanskeligt at besvare det spørgsmål. Det lette 

svar er ’Unforgiven’ (1992), som jeg synes er 

perfekt spillet og instrueret. Det er nærmest 

en genoplivning af Clints klassiske ”manden 

uden navn”-karakter, som jeg elsker. Der er 

ikke rigtig nogen helte i filmen. Bare forskel-

lige grader af skurke. Men du investerer dig 

selv i alle karaktererne. Når det er sagt, så har 

jeg favoritfilm i forskellige genrer og favorit-

film, som jeg ser om og om igen.

Hvad var den første film, du så i biografen?

Jeg tror, at det var Disneys ’Sleeping Beauty’ 

fra 1959. Nej, jeg så den ikke i 1959, men den 

film er det tidligste minde, jeg har fra en bio-

graf. Den onde dronning skræmte livet af mig, 

men det var så cool, da hun forvandlede sig til 

en drage.

Hvad er din største biografoplevelse?

Hvis jeg skal vælge bare én, må det være 

første gang, jeg så ’The Matrix’. Dengang 

tilbragte jeg meget tid med at tage frem og 

tilbage mellem London og København, og jeg 

havde ikke meget tid til at gå i biografen. Jeg 

havde en regnfuld eftermiddag for mig selv 

i København, så jeg besluttede mig for at se 

en film. Jeg havde ingen idé om, hvad ’The 

Matrix’ handlede om, men plakaten så fed 

ud, og Imperial havde lige bygget om, så hele 

stedet så godt ud. Den film blæste mig væk. 

Bare at tænke på den giver mig gåsehud, og 

jeg ville ønske, at jeg kunne se den for første 

gang igen.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde 
fast i en elevator sammen med?

Will Smith. Af alle de filmstjerner, du ser i inter-

views og talkshows, virker han som grundlæg-

gende sjov og ret interessant. Jeg tror, at der 

ville være meget få emner, han ikke ville have 

en mening om, og han ville altid kunne få mig 

til at grine. Ellers Bill Murray af samme grund.

Hvilken film ville du helst leve i?

’Star Wars: Episode I’. Jeg ved det, filmen sut-

ter r…, men som alle fornuftige personer ville 

jeg gerne være en Jedi, og hvornår ville være 

et bedre tidspunkt, end lige før Den Mørke 

Side kommer på banen. Man ville have et lys-

sværd, men ville ikke udkæmpe krige. Jeg er 

meget doven, så jeg kunne bruge tiden til at 

meditere, lege med mit lyssværd og mægle i 

små konflikter i en eller anden afkrog af ga-

laksen. Sweet!

il Hvilken film glæder du dig mest til i juli 
måned?

Det står lige mellem ’The Wolverine’ og ’To 

the Wonder’. Det var først den sidste trailer 

til ’The Wolverine’, der så god ud, men jeg el-

sker karakteren.  Mht. ’To the Wonder’ kan jeg 

normalt lide Malicks film, men jeg var skuffet 

over ’The Tree of Life’, så jeg håber, at denne 

råder bod på det.

Hvilken film har du set allerflest gange?

’Star Wars: Episode V’. Jeg har set denne film 

MANGE GANGE i årenes løb. Det er enten den 

eller ’The Matrix’. Jeg kan se filmen, uanset 

hvilket humør jeg er i.

Jeff Joseph er 43 år og bor på Vesterbro i 

København. Han har haft en brugerprofil 

på kino.dk siden starten for fem år siden  

og været aktiv de sidste to år.

MåNEDENS 
BrUGEr

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

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

EFTERåRETS MEST VENTEDE FILM

THE HUNGEr GAMES: CATCHING FIrE THOr 2: THE DArK WOrLD

KVINDEN I BUrET rIDDICK CArrIE

1 2

3 4 5

90,5%
 698 stemmer

86 % 80,6 % 76,9 %
87 stemmer 79 stemmer

86,4%
257 stemmer

52 stemmer

www.kINO.Dk



spotdeal.dk/mini

Vind en

med
iPad Mini

Har du lyst til at starte eller slutte din biotur med en god middag, lækker sushi eller velmixede 

cocktails? Så tilmeld dig SPOTdeal og få de gode oplevelser i din inbox. Hvis du tilmelder dig 

SPOTdeal nu, er du med i lodtrækningen om en iPad Mini (værdi: 3.600 kr.). 

Tilmeld dig på www.spotdeal.dk/mini allerede i dag.  

Du skal være fyldt 18 år for at deltage i konkurrencen. Præmien 

kan ikke ombyttes til kontanter. Præmien er en sort Apple iPad 

Mini Wi-Fi og 3G/4G 16 GB (værdi 3.600 kr.). Vinderen får 

besked pr. e-mail d. 2. september 2013 og annonceres på 

SPOTdeal.dk samt SPOTdeals Facebook side. 

* Eksempel på en SPOTdeal

Konkurrencebetingelser



Nikolaj Coster-Waldaus inter-
nationale succes fortsætter med 
guddommelig hast. Senest har dan-
skeren fået en rolle i fantasy-filmen 
’Gods of Egypt’, hvor han skal spille 
egyptisk gudesøn. Det episke drama 
skal instrueres af Alex Proyas (Knowing) 
og handle om Horus, der søger hævn for 
mordet på sin far, guden Osiris. Horus får 
hjælp af kærlighedsgudinden Hathor og et 
almindeligt menneske. Det er endnu uvist, 
hvem der skal spille Coster-Waldaus medsam-
mensvorne, og ligeledes vides det ikke, hvornår 
produktionen af ’Gods of Egypt’ går i gang.

cOSTER-wALDAU 
SOM EGyPTISK GUDESØN
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VIdSTE du aT…?
… Marvel eftersigende er interes-
serede i Aaron Taylor-Johnson som 
Quicksilver i ’Avengers 2’

… Mel Gibson måske skal  spille 
skurk i ’The Expendables 3’

… american Psycho-
instruktøren Mary Harron skal 
lave en film om Anna Nicole Smith

… The dark knight Rises-
skurken Tom Hardy måske skal spille 
Elton John i en biografi

… Jerry bruckheimer er i gang 
med at planlægge ’Top Gun 2’

… G.I. Joe: Retaliation-instruk-
tøren Jon M. Chu også skal instru-
ere den tredje film i serien

GENFORENES MEd 
SuSaNNE bIER

JENNIFER 
LAwRENcE

NIkOLAJ 
ARcEL
FILMaTISERER 
dC-TEGNESERIE

DC Comics/Vertigos prisvindende fanta-

sy-tegneserie ’Fables’ skal filmatiseres, 

og danske Nikolaj Arcel har fået opgaven. 

’Fables’ blev skabt af Bill Willingham i 

2002 og handler om velkendte karakte-

rer, der smides ud af eventyrverdenen og 

tvinges til at bo i en hemmelig del af New 

York. Flere har forsøgt at filmatisere den 

populære tegneserie, heriblandt Warner 

Bros. og TV-selskabet ABC.

Tidens mest charme-

rende skuespillerin-

de, Oscar-vinderen 

Jennifer Lawrence, 

har netop sagt ja til at 

medvirke i Susanne Bi-

ers næste drama, ’The 

Rules of Inheritance’. 

Filmen skal følge en ung 

kvinde på en rejse for at 

genopdage sig selv og mar-

kerer det andet samarbejde 

mellem instruktøren og skue-

spilleren, da Bier allerede har ind-

spillet periodedramaet ’Serena’ med 

Lawrence og Bradley Cooper. 
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MULLIGAN 
SOM HILaRY? 
Biografien om Hilary Clinton er på 

vej til det store lærred, og den briti-

ske skuespillerinde Carey Mulligan 

(Den store Gatsby) er eftersigende 

i spil til rollen. Filmen vil følge 

Clinton, dengang hun hed Hillary 

Rodham og arbejdede som nyud-

dannet advokat i den kommission, 

der havde ansvaret for straffesagen 

om embedsmisbrug mod Richard 

Nixon. Andre skuespillere i spil er 

Scarlett Johansson, Jessica Chastain 

og Emma Stone.

Hvordan skiller ’Olsen Banden på dybt 
vand’ sig ud fra forgængeren ’Olsen 
Banden på de bonede gulve’?
Den store forandring er nok, at ’På de bonede 

gulve’ var meget dialogtung. Der er meget mere 

action og fysisk humor i toeren. Med den første 

film prøvede vi at berolige folk om, at vi ikke har 

lavet om på det hele. Derfor kan vi med efter-

følgeren kaste os ud i at prøve og vise, at det er 

animation og så bruge mediet mere.

Kurt Ravn skal lægge stemme til Kjeld 
i stedet for Esben Pretzmann. Hvorfor 
valgte I ham?
Esben kunne ikke, så derfor skulle vi finde en 

anden. Der var pludselig én på filmholdet, som 

kunne huske, at Kurt Ravn lagde stemme til Kjeld 

i den sidste film i spillefilmsserien, hvor Poul 

Bundgaard døde undervejs. Kjelds krop blev 

overtaget af Tommy Kenter, men hans stemme 

blev indtalt af Kurt Ravn. 

Jeg var dog lidt nervøs for, om det kunne høres, 

at han er ældre end de to andre (Martin Buch og 

Nicolaj Kopernikus, red.). Det er grunden til, at 

jeg ikke fra starten af spurgte Morten Grunwald, 

som trods alt er i live og med i alle de oprindeli-

ge film. Men jeg synes ikke, at man kan høre det 

med Kurt Ravn, selvom han er et par år eller 20 

ældre end stemmerne bag de andre bandemed-

lemmer.

Vil I lave en treer?
Gerne. Men det er jo et spørgsmål om, hvor suc-

cesfuld filmen bliver, både kunstnerisk og billet-

salgsmæssigt. Man kan lave en nok så sjov film, 

men hvis ingen gider se den, er der ikke grund til

at lave en treer. Vi arbejder med noget, der har 

arbejdstitlen ’Olsen Banden går under jorden’, 

men alt kommer jo an på, om toeren lykkes.

’Olsen banden på dybt vand’ 
får premiere i efterårsferien

HUrTIGE TIL 
OLSEN BANDENS 
BAGMAND

Vi har stillet Jørgen Lerdam, instruktøren af 
’Olsen Banden på dybt vand’, tre spørgsmål 
om hans  kommende animationsfilm.



Mireille
enos

vis man som biografgænger ikke 

kender Mireille Enos, er det ikke så 

underligt. Den rødhårede skuespillerinde 

debuterede først på det store lærred i 2013 

med ’Gangster Squad’, men du kender hen-

de måske som den amerikanske udgave af 

Sofie Gråbøl i TV-serien ’The Killing’ (2011- ), 

der bygger på det danske hit ’Forbrydelsen’. 

Enos har en fransk mor, deraf navnet Mi-

reille, men er grundet sin amerikanske far 

vokset op i Houston, Texas. Hun fulgte i 

sine fire søskendes fodspor og studerede på 

en high school med fokus på kreativitet, før 

hun fuldførte en universitetsuddannelse 

og flyttede til New York. Den aspirerende 

skuespillerinde klarede sig ti år i storbyen 

med diverse småjobs - bl.a. i ’Sex and the 

City’ og en lillebitte rolle som yogainstruk-

tør i Hugh Jackman-filmen ’Someone Like 

You…’ (2001). Karrieren på teatret gik dog 

fremragende, og i 2005 modtog Enos en To-

ny-nominering for sin medvirken i ’Who’s 

Afraid of Virginia Woolf?’. 

Den første store TV-rolle var i dobbeltrollen 

som et tvillingepar i ’Big Love’ (2007-10), 

hvilket synes passende, da serien handler 

om en fundamentalistisk og polygam mor-

monfamilie, og Enos selv er vokset op i det 

mormonske trossamfund, Jesu Kristi Kirke 

af Sidste Dages Hellige. Selvom den religiø-

se overbevisning ikke går ind for flerkoneri, 

og Enos ikke længere er praktiserende mor-

mon, kunne hun alligevel hente inspiration 

fra sin opvækst. 

Det samme kan man heldigvis ikke sige om 

Enos’ store gennembrudsrolle i den grum-

me TV-serie ’The Killing’. Genindspilningen 

af ’Forbrydelsen’ er plotmæssigt meget an-

derledes end det danske forlæg, men Enos’ 

maniske Sarah Linden, der har svært ved at 

begå sig udenfor politigården, trækker klare 

tråde tilbage til Gråbøls karakter. Rollen gav 

en Emmy- og en Critics’ Choice Award-nomi-

nering til den nu 37-årige skuespillerinde, 

og en filmkarriere er så småt på trapperne. 

I denne måned er hun aktuel som Brad Pitts 

hustru i zombie-filmen ’World War Z’, og 

snart spiller hun overfor Colin Firth i krimien 

’Devil’s Knot’ (2013) samt Arnold Schwarze-

negger i actionfilmen ’Sabotage’ (2014).

H

Aktuel iWorld War Z

FULDE NAVN Mireille Enos  
 
NATIONALITET uSa  
 
FøDT 22. september, 1975  
 
HøJDE 157 cm.    
  
GENNEMbRUDSROLLE   
Sarah Linden i TV-serien ’The killing’  
 
bONUSINFO    
Hendes fornavn udtales ”Me-raj”  
 
kOMMENDE FILM    
devil’s knot (2013), Sabotage (2014) 
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Lækker ny flaske. 
Samme gode smag.

Carlsberg_profilflaske_helside_Kino.indd   1 05/04/13   15.02
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fra holdet bag pirates of

pirates of the caribbean

I  B I O G R A F E N  3 .  J U L I
Facebook.com/Disney

WorldWarZ.dk
vises i 3D I UDVALGTE BIOGRAFER

52959_WWZ_FinalPlakat.indd   1 07/06/13   10.57
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’The Green Hornet’ er et spin-off på ’The Lone Ranger’ og følger 
John Reids grandnevø britt Reid samt hans asiatiske hjælper kato.

”HI-HO, SILVER! aWaY!”

THE LONE RANGERfra holdet bag pirates of

pirates of the caribbean

I  B I O G R A F E N  3 .  J U L I
Facebook.com/Disney

D en idealistiske, retskafne og uerfarne Texas 

Ranger, John Reid, har netop anholdt den in-

dianske åndekriger Tonto og er ved at transportere 

sin fange gennem prærien, da de overfaldes af en 

terroriserende bande lovløse. Dagen derpå rider 

Reid og hans heroiske storebror samt dennes re-

volvermænd ud for at fange banden, men brødrene 

ryger i et baghold, og alle dør - undtagen Reid, der 

reddes af Tonto. Indianeren bliver overbevist om, at 

den unge mand er en såkaldt Spirit Walker: én der 

har været på den anden side og derfor ikke kan slås 

ihjel. Reid beslutter sig for at udnytte sin genop-

ståen fra de døde og blive den maskerede helt The 

Lone Ranger. På sin hvide hest, Silver, og sammen 

med Tonto rider han nu for retfærdighed i det bar-

ske vilde vesten og for at hævne mordet på sin bror. 

’The Lone Ranger’ er et amerikansk ikon på niveau 

med Zorro, Superman og Batman. Helten debutere-

de i en radio-føljeton i 1933 og blev så stort et hit, at 

det medførte en hel serie bøger og efterfølgende en 

populær TV-serie (1949-1957) samt et par spillefilm. 

Det er holdet bag Pirates of the Caribbean-filmene, 

der nu præsenterer den maskeklædte cowboy og 

hans hjælper for en helt ny generation 80 år efter 

deres oprindelse. I rollerne som Tonto og John Reid 

ses henholdsvis Johnny Depp (Alice in Wonderland) 

og Armie Hammer (The Social Network), mens 

Helena Bonham Carter (Harry Potter og Halvblods-

prinsen), Tom Wilkinson (Batman Begins) og den 

ofte oversete William Fichtner (The Dark Knight) 

spiller andre større roller.  

ORIGINALTITEL The Lone ranger 
  
INSTRUkTøR Gore Verbinski 
 
SkUESPILLERE
Armie Hammer, Johnny Depp, William 
Fichtner, ruth Wilson, Helena Bonham 
Carter, Barry Pepper, James Badge Dale, 
Tom Wilkinson     
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  135 minutter 
 
PREMIERE

03/07

Western /
Adventure

81,8 %
165 stemmer



NYTÆNKNING, DER 
SPRINGER RAMMERNE
Det er ikke længere nok bare at være en 
printer. Verden har forandret sig. Den er 
blevet hurtigere og mere kompleks. Ram-
merne udvides og reglerne brydes. Derfor 
har vi introduceret en ny generation af inkjet 
alt-i-én-printere, som vi kalder Print 3.0. Tilslut 
alle de enheder, du benytter. Print alt det, du 
har brug for. Drivkraften er dine ambitioner. 
Det er print på en helt ny måde.

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

BROTHER.DK/PRINT3-0

MFC-J4510DW-2013-Kino-Juni.indd   1 6/12/2013   11:26:56 AM



KINO.DK // JULI 201316

Grus fornavn er Felonious, hvilket kunne ses i forgængeren, 
da han udfyldte adoptionsansøgningen i børnehjemmet.

FøR SuPERSkuRk. Nu SuPERFaR.

GRUSOMME MIG 2

VISES I 3D I UDVALGTE BIOGRAFER

DA VERDEN BEHØVEDE EN HELT,
TILKALDTE DEN EN SKURK

 grusommemig

SE TRAILER HER

VI TALER
DANSK

VI TALER
DANSK

52960_Despicable_Me_2_Final_Plakat.indd   1 06/06/13   11.35

G ru har forladt sin skurkelivsstil til fordel for 

sine tre adoptivdøtre Margo, Agnes og Edith 

og lever nu et fredeligt liv som alenefar. Hans 

hverdag går med at passe pigerne og holde huset 

rent og pænt. Idyllen varer dog ikke længe, for Gru 

bliver kidnappet af agenten Lucy Wilde og ført til 

Anti-Skurke Forbundet, den verdensomspænden-

de organisation, der har til formål at bekæmpe 

kriminalitet og anden skurkagtig aktivitet. Gru får 

til opgave at standse den nyeste trussel, slynglen 

Eduardo, og den nu pensionerede skurk er den per-

fekte kandidat - han ved nemlig, hvordan skurke 

tænker. Med lidt hjælp fra sin assistent, Dr. Nefa-

rio, sine gule hjælpere og pigerne skal Gru redde 

verden… igen.

Skuespilleren Steve Carell (Crazy, Stupid, Love.) 

vender tilbage som stemmen bag den tidligere 

grusomme skurk, men denne gang i en blødere ud-

gave. På dansk er det Søren Sætter-Lassen (Marie 

Krøyer), der låner sin stemme til Gru, ligesom han 

gjorde i den første film. Grusomme mig-filmene er 

animeret i det franske Mac Guff-studie i Paris, in-

strueret og tegnet af spaniere og franskmænd, og 

produceret af amerikanske Universal. Grus sjove, 

gule væsner - kaldet minions - har deres eget sprog 

og får i 2015 deres egen spin-off-film.

ORIGINALTITEL Despicable Me 2 
   
DANSkE STEMMER
Søren Sætter-Lassen, Martin Brygmann, 
Emma Høeg, Caroline Kelstrup, Marie 
Winther, Martin Buch  
 
LAND USA, Frankrig, 2013  
 
SPILLETID  98 minutter 
 
PREMIERE

04/07

AnimAtion /
FAmilieFilm

84,9 %
147 stemmer

3D



17KINO.DK // JULI 2013

Julianne Hough debuterede som 
Hogwarts-elev i ’Harry Potter 
og de vises sten’ (2001).

NY NICHOLaS SPaRkS-FILMaTISERING

SAFE HAVEN

D a den unge, smukke Katie dukker op i 

Southport, North Carolina, omhylles hun 

hurtigt af en mystik, der får indbyggerne til at stille 

spørgsmålstegn ved hendes fortid. Katies selvud-

slettende og indadvendte natur holder folk på af-

stand, indtil en række begivenheder fører til to nye 

forhold - det ene med hendes bramfrie nabo, Jo, det 

andet med den attraktive enkemand og alenefar, 

Alex. Men Katie skjuler en mørk hemmelighed, og 

lige som fremtiden ser lysest ud, indhenter fortiden 

hende… og ændrer alt.

Det romantiske drama ’Safe Haven’ er den ottende 

film, der er baseret på en roman af Nicholas Sparks. 

Blandt de andre Sparks-filmatiseringer kan ’A Walk 

to Remember’ (2002), ’The Notebook’ (2004), ’The 

Last Song’ (2010) og ’Dear John’ (2010) fremhæves. 

Sidstnævnte blev instrueret af Lasse Hallström, der 

også står bag ’Safe Haven’. I rollen som Alex ses 

Josh Duhamel (Transformers-filmene), mens Katie 

spilles af Julianne Hough, der er bedst kendt fra 

dansefilmen ’Footloose’ (2011). 

romAntik / 
drAmA

ORIGINALTITEL Safe Haven  
 
INSTRUkTøR Lasse Hallström 
 
SkUESPILLERE
Josh Duhamel, Julianne Hough,   
Cobie Smulders    
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  115 minutter 
 
PREMIERE

04/07

80,7 %
130 stemmer
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kæRLIGHEdENS 
MaNGE FaCETTER

TO THE 
wONDER

romAntik / drAmA

ORIGINALTITEL To the Wonder  
 
INSTRUkTøR Terrence Malick  
 
SkUESPILLERE
Ben Affleck, rachel McAdams, Javier Bardem,   
Olga Kurylenko     
 
LAND USA, 2012   
 
SPILLETID  112 minutter  
 
PREMIERE

04/07

orelskede Neil og Mariana nyder hinanden på øen 

Mont St. Michel i Frankrig - kendt som ”The Won-

der of the Western World”. To år senere er Neil og Mari-

ana bosat i en lille by nær Oklahoma, og deres kærlighed 

er sat på vågeblus. Neil arbejder som miljøinspektør, og 

da han opdager, at en af byens virksomheder forurener 

området, skaber det konflikt i forhold til arbejderne, der 

frygter at miste deres levebrød. I mellemtiden udløber 

Marianas visa, så hun rejser tilbage til Frankrig, og Neil 

genoptager kontakten til sin gamle flamme, Jane. Snart 

er han splittet mellem de to kvinder.

’To the Wonder’ er instrueret af Terrence Malick, der 

tidligere har stået bag den stjernespækkede krigsfilm 

’The Thin Red Line’ (1998) og senest det prisvindende 

drama ’The Tree of Life’ (2011). Malicks nye film blev 

optaget tilbage i 2010, og foruden Ben Affleck (Argo), 

Rachel McAdams (Midnight in Paris) og Olga Kury-

lenko (Quantum of Solace) byder rollebesætningen 

også på spanske Javier Bardem (No Country for Old 

Men) i rollen som en præst, der er kommet i tvivl om 

sit kald. Ligesom Malicks forrige værker er ’To the 

Wonder’ en film, der behandler 

livets store spørgsmål - den-

ne gang hvordan kærlig-

hedens mange faser kan 

transformere, ødelægge 

og forny et menneskes liv.

FRachel Weisz, 
Michael Sheen, 
amanda Peet og 
barry Pepper 
havde alle små 
roller i filmen, 
men scenerne, 
blev skåret fra 
i instruktørens 
final cut.
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MITTERaNdS PERSONLIGE kOk baRNdOMMENS GadE

Bon appetit 
Hr. præsident

' STUMPER 
OG STYkkER 

drAmAkomedie

ORIGINALTITEL Broken  
 
INSTRUkTøR rufus Norris  
 
SkUESPILLERE
Eloise Laurence, Cillian Murphy, Tim 
roth, rory Kinnear     
 
LAND  England, 2012   
 
SPILLETID  91 minutter  
 
PREMIERE

11/07

ORIGINALTITEL    
Les saveurs du Palais   
 
INSTRUkTøR Christian Vincent  
 
SkUESPILLERE
Catherine Frot, Arthur Dupont     
 
LAND  Frankrig, 2012   
  
SPILLETID  95 minutter  
 
PREMIERE

04/07

en anerkendte kok, Hortense Laborie, bliver svært forbløffet, 

da selveste Præsident Mitterand udnævner hende til sin per-

sonlige kok med ansvar for alle hans måltider i præsidentpaladset. 

Til stor ærgrelse for de andre kokke i præsidentboligen får Horten-

se hurtigt etableret sig takket være sin ukuelige vilje og flair for det 

traditionelle franske landkøkken. Hendes passion for gode råvarer og 

enkel madlavning fortryller præsidenten, men når man først er nået 

op blandt den absolutte politiske top, er intet, som Hortense har op-

levet før.

’Bon appétit Hr. Præsident’ er baseret på den sande historie om Mit-

terands personlige kok. I hovedrollen som Hortense ses den rutinere-

de Catherine Frot, som tidligere har kunnet opleves i den psykologi-

ske thriller ’Nodevenderen’ (2006). Instruktøren Christian Vincent er 

herhjemme mest kendt for det romantiske drama ’Le séparation’ fra 

1994, hvori Isabelle Huppert og Daniel Auteuil havde hovedrollerne.

ommerferien er lige startet, da den unge pige Skunk bliver 

vidne til et overfald på sin gade og derefter drages ind i en 

konflikt, der vedrører alle beboerne i området. Snart begynder be-

skyldningerne at flyve til højre og venstre, og Skunks sorgløse barn-

dom synes pludselig forbi. De ting, der normalt optager en teenage-

pige, såsom drenge og nye venskaber, må nu lide under de voksnes 

håbløse behandling af den voldelige begivenhed. Heldigvis er Skunk 

en stærk pige, der ikke sådan er til at slå ud. 

’Stumper og stykker’ modtog prisen for bedste britiske film ved Bri-

tish Independent Awards. I rollen som Skunks bekymrede far, Archie,

 ses Tim Roth, der er kendt fra så alsidige titler som ’Reservoir Dogs’ 

(1992), ’Rob Roy’ (1995) og ’Funny Games U.S.’ (2007). Cillian Murphy 

fra ’Inception’ (2010) spiller Skunks favoritlærer, mens hovedrollen 

Skunk spilles af den debuterende Eloise Laurence.

D S
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ORIGINALTITEL The Bling ring 
   
INSTRUkTøR Sofia Coppola  
 
SkUESPILLERE   
Katie Chang, Israel Broussard,   
Emma Watson, Taissa Farmiga,  
Claire Julien, Georgia rock, Leslie Mann 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  90 minutter 
 
PREMIERE

11/07

drAmA / komedie

82,5 %
53 stemmer

Emma Watson researchede til sin rolle ved at se store mængder
reality-TV med diverse stjerner og lytte til britney Spears.

Rebecca, Nicki, Chloe og Sam er en gruppe 

teenagers, der er uendeligt fascinerede af 

berømtheder og ikke mindst deres tøjstil og attitu-

de. Særligt Rebecca stiller sig ikke tilfreds med sit 

almindelige liv, og hun inddrager sin nye bedste 

ven, den homoseksuelle Marc, i jagten på en mar-

kant mere spændende hverdag. Hvad der starter 

som en fascination af de kendtes privatliv, udvikler 

sig hurtigt til deciderede indbrud i de dyre Hol-

lywood-hjem. Snart har Rebecca fået sine veninder 

med på den kriminelle løbebane drevet af en stadig 

stigende begejstring for den ekstravagante livsstil 

udlevet af deres egne ofre.

Med ’The Bling Ring’ fortsætter Sofia Coppola sin 

kryptiske fascination af berømtheders privatliv 

(eller mangel på samme), som også er et emne i 

instruktørens tre forrige film, ’Lost in Translation’ 

(2003), ’Marie Antoinette’ (2006) og ’Somewhere’ 

(2010). Det satiriske drama er baseret på Vanity 

Fair-artiklen ’The Suspects Wore Louboutins’ om 

den virkelige bande, som brød ind i bl.a. Paris Hilton 

og Lindsay Lohans hjem. De to hovedroller spilles 

af Katie Chang og Israel Broussard, imens Emma 

Watson (Hermione i Harry Potter-filmene) kan ses 

i en større birolle som en af bandens selvoptagede, 

unge individer.  

HJEMME HOS dE kENdTE

THE bLING RING
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ORIGINALTITEL The Internship 
  
INSTRUkTøR Shawn Levy 
 
SkUESPILLERE
Vince Vaughn, Owen Wilson,   
rose Byrne, John Goodman,  
JoAnna Garcia Swisher,   
Jessica Szohr, Max Minghella 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  119 minutter 
 
PREMIERE

11/07

komedie

En af skaberne bag Google, Sergey brin, 
spiller en rolle til sidst i filmen. 

GOOGLES NYE PRakTIkaNTER

THE INTERNSHIP 

E fter at sælgerne Billy og Nicks stillinger bli-

ver forældede på grund af den teknologiske 

udvikling, er de nødsaget til at finde nyt arbejde. 

De forsøger at bevise, at de sagtens kan finde ud 

af computere og IT og søger derfor job hos medie-

giganten Google. På mirakuløs vis bliver de begge 

tilbudt praktikpladser, og de teknologisk tilba-

gestående fyre præsenteres pludselig for en del 

udfordringer, der bl.a. tæller unge, innovative og 

ekstremt dygtige universitetsstuderende. Nu skal 

parret bevise over for andre - og dem selv - at de 

sagtens kan konkurrere med ungdommen, og at de 

bestemt ikke er oldtidsfund.

Det er ikke første gang, Vince Vaughn og Owen 

Wilson danner par i en komedie. De to fyre har bl.a. 

medvirket side om side i ’Zoolander’ (2001), ’Starsky 

& Hutch’ (2004) og ikke mindst ’The Wedding Cras-

hers’ (2005). Komedier er heller ikke fremmed ter-

ritorium for den canadiske instruktør, Shawn Levy, 

som står bag de to Night at the Museum-film (2006, 

2009) og senest ’The Watch’ (2012). Udover Wilson 

og Vaughn byder ’The Internship’ også på roller til 

Rose Byrne (I Give It A Year) og John Goodman 

(Flight). 
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85 våben, der skulle bruges som 
rekvisitter i filmen, blev i første 
omgang konfiskeret af ungarske 
toldere, da filmholdet skulle 
optage i budapest.

dOMMEdaG Nu

wORLD wAR z

WorldWarZ.dk
vises i 3D I UDVALGTE BIOGRAFER

52959_WWZ_FinalPlakat.indd   1 07/06/13   10.57

J orden er ikke, hvad den har været. En zom-

bie-pandemi spreder sig langsomt men sikkert 

over hele verden, og FN-observatøren, Gerry Lane, 

kastes ind i kampen for at redde menneskeheden 

fra den totale undergang. Lane må rejse fra land til 

land for at finde svaret på zombiernes oprindelse og 

redde hans egen familie undervejs, alt imens horder 

af zombier destruerer den ene storby efter den an-

den, og samtidig nedlægger hele nationers hære på 

deres altødelæggende vej.

Heller ikke zombier er, hvad de har været. I 1968 gav 

George A. Romero de levende døde et gennembrud 

med den ikoniske ’Night of the Living Dead’. Zom-

bierne var effektive på tæt hold men særdeles lang-

somme i optrækket, og deres sparsomme hastighed 

har siden været et klassisk træk ved de hjernehung-

rende væsner i talrige film. Med ’28 Days Later’ 

(2002), remaket af ’Dawn of the Dead’ (2004) og 

den populære TV-serie ’The Walking Dead’ (2010- ) 

blev zombierne til gengæld decideret hurtige, og 

med ét var den mere fjollede del af zombie-figuren 

elimineret. ’World War Z’ tager udgangspunkt i en 

bestseller af samme navn fra 2006 skrevet af Max 

Brooks - en fortsættelse til forfatterens ’The Zom-

bie Survival Guide’ fra 2003. Hovedrollen spilles af 

ingen ringere end Brad Pitt (Se7en), og filmen er 

udstyret med et budget på 170 mio. dollars. Marc 

Forster (Quantum of Solace) har instrueret de frygt-

lige løjer. 

82,3 %
162 stemmer

Læs mere 
på side 10

3D

ORIGINALTITEL World War Z  
  
INSTRUkTøR Marc Forster  
 
SkUESPILLERE   
Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge 
Dale, David Morse, Matthew Fox 
 
LAND USA, Malta, 2013  
 
SPILLETID  116 minutter 
 
PREMIERE

11/07

Action / Gyser
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paradis:
tro
aNdEN dEL aF 
SEIdLS TRILOGI

ORIGINALTITEL Paradies: Glaube 
 
INSTRUkTøR Ulrich Seidl  
 
SkUESPILLERE
Maria Hofstätter, Nabil Saleh 
 
LAND Østrig, Tyskland, Frankrig, 2012 
 
SPILLETID 
113 minutter 
 
PREMIERE

11/07 

drAmA

INTRUKTØR ULRICH SEIDL  MANUS ULRICH SEIDL, VERONIKA FRANZ  KAMERA WOLFGANG THALER, ED LACHMAN  LYD EKKEHART BAUMUNG  SCENOGRAFI RENATE MARTIN, ANDREAS DONHAUSER  KOSTUMER TANJA HAUSNER  CASTING EVA ROTH
KLIP CHRISTOF SCHERTENLEIB INDSPILNINGSLEDER KONSTANTIN SEITZ  PRODUKTIONSLEDER MAX LINDER  CAST: MARIA HOFSTÄTTER, NABIL SALEH, RENÉ RUPNIK, NATALIJA BARANOVA, TRUDE MAZUR, DIETER MAZUR
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AF ULRICH SEIDL
Anden, selvstændige film i PARADIS TRILOGIEN

TRO

SE TRAILEREN HER:

A

iddelklasseparret Juan og Natalia tager med 

deres børn fra byen ud til en fjerntliggende 

landsby i Morelos, hvor Juan har bygget et kom-

fortabelt hjem til familien. Juans temperament går 

over gevind, da han næsten slår familiens hund 

ihjel, efter den ikke opfører sig ordentligt. Han 

meldes derfor til et selvhjælpsprogram, hvor han 

afslører, at han er afhængig af internetporno. Min-

der og drømme begynder snart at smelte sammen 

for Juan, og han ser bl.a. en dæmonisk, rød skikkel-

se for sig samt husker (eller forestiller sig) en sær 

episode med sin kone i en sauna.

Det mexicanske film ’Lys efter mørke’ er ikke en 

konventionel film. Det er et drama om en mands 

drømme, fantasier, minder, forhåbninger og frygt. 

Filmen består af sekvenser fra både fortid, nutid 

og fremtid og er både blevet sammenlignet med 

Andrei Tarkovskys ’Spejlet’ (1975) og med et eks-

pressionistisk maleri, hvor malerens egen erfaring, 

hedeste drømme og største frygt skinner igennem 

mange lag af maling. ’Lys efter mørke’ er nemlig 

delvist baseret på Carlos Reygadas egne oplevelser, 

og filmen var i konkurrence i Cannes i 2012, hvor 

Reygadas vandt prisen som bedste instruktør.

lys efter 
Mørke
MExICaNSk 
CaNNES-VINdER

ORIGINALTITEL Post Tenebras Lux  
  
INSTRUkTøR Carlos reygadas  
 
SkUESPILLERE
Adolfo Jiménez Castro,   
Nathalia Acevedo  
 
LAND Mexico, Frankrig, Holland, Tyskland, 
2012    

 
SPILLETID 
115 minutter 
 
PREMIERE

18/07

drAmA

M

nna Maria tager rundt i Wiens forstæder med 

højt opsat hår og en stor statue af Jomfru Ma-

ria i favnen. Hun er på sit eget, personlige korstog 

for at udbrede katolicismen i Østrig. Men grænsen 

mellem den religiøse og seksuelle hengivenhed bli-

ver snart meget uklar for Anna Maria, og hendes 

aftenbøn og samtalerne med Jesus-ikonet, hun har 

stående ved sin seng, tager en foruroligende intim 

drejning. Hun får efterhånden svært ved at styre 

sin længsel efter Kristus, og situationen ændrer sig 

yderligere, da der bankes på døren.

Tilbage i maj havde den første del af Ulrich Seidls 

trilogi, ’Paradis: Kærlighed’, premiere, og nu er 

det midterste kapitel aktuel i biograferne. Seidl er 

kendt for sin groteske, sorte humor og for ikke at 

lægge fingre imellem, når det kommer til skildrin-

gen af ensomme mennesker. Trilogien afsluttes i 

august med ’Paradis: Håb’, men alle tre film kan ses 

uafhængigt af hinanden.



Film på dit TV
hele sommeren 
TNT viser stjernespækkede film - helt uden 
reklamepauser hver aften kl 21:00.

tnt-tv.dk/film

DelTag ikonkurrencen og VinD eT gaVekorT Til en Ferie!
Du kan også oprettedin personlige filmkalender. tnt-tv.dk/film



aniel Atlas, Henley Reeves, Mer-

ritt McKinney og Jack Wilder er 

vidt forskellige, men har det til fælles, at 

de alle er ekstremt dygtige tryllekunstnere. 

Atlas og Reeves nyder begge fin succes som 

scenekunstnere, mens både Wilder og McKin-

ney bruger sine evner til at snyde folk. En dag 

modtager de en gådefuld invitation om at møde 

op samme sted og samme tid. En mystisk bag-

mand har en storslået plan, og de fire illusionister 

har hver deres specifikke rolle at spille. 

Et år senere tilkaldes FBI-agenten Dylan Rhodes og 

den franske Interpol-agent Alma Dray til Vegas for at 

afhøre de selvsamme fire tryllekunstnere, der nu op-

træder sammen under navnet Apokalypsens fire ryttere. 

Gruppen har røvet en bank i Paris. Problemet er bare, at 

de gjorde det fra en scene, foran et propfyldt publikum 

og tilsyneladende ved hjælp af et hypnotiseret publi-

kumsmedlem. Rhodes og Dray står nu overfor en umulig 

opgave, for hvordan beviser man en forbrydelse, der er sket 

på uforklarlig vis? Og er dette blot begyndelsen på en række 

omfattende og magiske røverier? 

Ikke siden David Copperfield i 80erne fik Frihedsgudinden til at for-

svinde er så ambitiøse illusioner blevet sat i scene. Alligevel er ’Now 

You See Me’ først og fremmest en katten-efter-musen-historie, hvor de ja-

gede hele tiden er to skridt foran sine forfølgere - og ikke mindst publikum. 

Det er en film om magi, men modsat Harry Potter-universet er magien her 

blændværk, der venter på at blive afsløret. Film om dette emne har altid 

været en svær kunst, da mediet i sig selv er en illusion. Måske netop derfor 

gør ’Now You See Me’ en dyd ud af at være mere end en hokus pokus-film. 

Bankrøverier, indviklede plotkonstruktioner og ikke mindst fart over feltet 

er på menuen i en popcorns-film, der frem for alt arbejder på ikke at kede sit 

publikum. Først når det hele er ovre, og tricket afsløret, ser man de mange 

ledetråde undervejs… men først der, for ”jo nærmere du kigger, jo mindre 

ser du”.

Mark Ruffalo (The Avengers) spiller FBI-agenten, der får sin sag for, mens 

Mélanie Laurent (Inglourious Basterds) er hans franske modstykke. Filmens 

selvsikre showmanship leveres af Jesse Eisenberg (Zombieland), Woody 

Harrelson (The Hunger Games), Isla Fisher (The Great Gatsby) og Dave 

Franco (21 Jump Street), mens veteranerne Michael Caine og Morgan Fre-

eman genforenes udenfor The Dark Knight-universet som magtfulde mænd 

med hver sin agenda. Instruktør Louis Leterrier har tidligere lavet film som 

’The Incredible Hulk’ (2008) og ’Clash of the Titans’ (2010).

D
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MåNEDENS
ANbEFALING 

TROR du På MaGI?

NOw 
YOU 
SEE 
ME
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83,4 %
83 stemmer

FILMENS
ANATOMI

 Ocean’s Eleven (23%)
 The Prestige (17%)
Inside Man (15%)
21 (12%)
 Catch Me if You Can (10%)
 The Illusionist (8%)
 Scoop (6%)
 Robin Hood (5%)
 The usual Suspects (3%)
 Rope (1%)

ORIGINALTITEL Now you See Me 
  
INSTRUkTøR Louis Leterrier  
 
SkUESPILLERE
Jesse Eisenberg, Mark ruffalo,   
Woody Harrelson, Mélanie Laurent, 
Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine, 
Morgan Freeman 
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  115 minutter 
 
PREMIERE

18/07

drAmA / tHriller

23%

17%

15%
12%

10%

8%

6%
5%

3%1%
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FREMTIdENS HaPPY HOuR

THE PURGE

I år 2022 er USA blevet markant anderledes. Et 

samfund hærget af kriminalitet og overfyldte 

fængsler har tvunget regeringen til at vedtage en 

kontroversiel årlig begivenhed, der skal fungere 

som ventil for borgernes indestængte raseri. Løs-

ningen er den såkaldte ”The Purge”, som dækker 

over en 12 timers udrensning, hvor alle får frit lejde 

til at begå forbrydelser uden at blive retsforfulgt. 

Al fornuft taler således for at holde sig inden døre, 

men midt under den brutale begivenhed tager en 

familiefar en beslutning, der kan vise sig at få fatale 

konsekvenser.

Blandingen af science fiction, horror, samfunds-

kritik og home invasion har Ethan Hawke (Training 

Day) i rollen som hårdtprøvet familiefar, hvis hu-

stru spilles af Lena Headey kendt fra ’Dredd’ (2012) 

og ikke mindst TV-fænomenet ’Game of Thrones’ 

(2011- ). Konceptet er udtænkt, skrevet og instru-

eret af James DeMonaco, der tidligere har skrevet 

manuskriptet til film som ’The Negotiator’ (1998) og

’Assault on Precinct 13’ (2005). Sidstnævnte havde 

også Ethan Hawke i hovedrollen, som DeMonaco 

også har instrueret i krimien ’Little New York’ fra 

2009.

ORIGINALTITEL The Purge  
  
INSTRUkTøR James DeMonaco 
 
SkUESPILLERE
Ethan Hawke, Lena Headey,   
Max Burkholder, Adelaide Kane,   
rhys Wakefield  
 
LAND USA, Frankrig, 2013  
 
SPILLETID  85 minutter 
 
PREMIERE

18/07

science Fiction /
tHriller / Gyser

Filmen indspillede med sine 36,4 mio. dollars over ti gange så mange 
dollars i sin åbningsweekend, som den har kostet at producere.
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32-årige Jake Gyllenhaal blev overvejet til rollen som 14-årige duncan, 
men den gik fornuftigt nok til Liam James på 16.

EN uSædVaNLIG SOMMERFERIE

THE wAY, wAY bAck

Den introverte og lidt underkuede 14-årige 

Duncan er tvunget til at tilbringe sommerfe-

rien med sin mor Pam, hendes nye, krævende kære-

ste Trent og hans datter Steph. Det er ikke helt nemt 

for Duncan at få den nye familiekonstellation til at 

fungere, men redningen kommer, da han møder 

Owen, som lever det fede, frie liv og arbejder som 

opsynsmand i vandlandet Water Wizz. Owen husker 

med det samme, hvor svært det er at være teenager 

og tilbyder Duncan et sommerferiejob. Pludselig 

bliver det, der tegnede til at blive den værste ferie 

i Duncans liv, til den bedste sommer nogensinde.

Komedien er instrueret og skrevet af forfatterne 

bag den Oscar-vindende ’The Descendants’ fra 2011, 

men stilen minder i lige så høj grad om indie-perler 

som ’Little Miss Sunshine’ (2006) og ’Juno’ (2007). 

Liam James, der spillede John Cusacks søn i kata-

strofefilmen ’2012’ (2009), har hovedrollen som 

Duncan, mens Amanda Peet, der portrætterede 

hans mor i føromtalte film, også har en rolle i ’The 

Way, Way Back’. Steve Carell er rutineret komiker og 

kendt fra film som ’The 40 Year Old Virgin’ (2005) 

og ’Crazy, Stupid, Love.’ (2011), Sam Rockwell (Iron 

Man 2) er den seje Owen, og Toni Collette, der spil-

ler Duncans mor, havde også moderlige roller i ’The 

Sixth Sense’ (1999) og ’Little Miss Sunshine’.

ORIGINALTITEL The Way, Way Back 
   
INSTRUkTøR Jim rash, Nat Faxon 
  
SkUESPILLERE   
Liam James, Steve Carell, Toni Collette, 
AnnaSophia robb, Amanda Peet,   
Sam rockwell, Zoe Levin,  
Allison Janney   
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  90 minutter 
 
PREMIERE

18/07

komedie / drAmA
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86 %
272 stemmer

utanten Wolverine er kendt for 

sine metalkløer, evne til at hele 

sår samt dyriske, iltre temperament. 

Men han slæber samtidig rundt på 

en tung byrde, fordi dem, han elsker, 

dør omkring ham. Han føler derfor, at 

hans eneste udvej er at slippe væk fra 

det hele. Turen går til Japan, hvor han 

møder en mystisk skikkelse fra for-

tiden i en kamp, som får vedvarende 

konsekvenser for den hårdtprøvede 

mutant. For første gang er han sårbar 

og presset til sine fysiske og psykiske 

grænser, da han ikke kun konfronterer 

samuraistål, men også sin egen indre 

kamp med udødelighed.

’’The Wolverine’ er et selvstændigt 

spin-off på X-Men-filmene (2000-06)  

og er den anden enkeltstående film 

om superhelten efter den mindre vel-

lykkede ’X-Men Origins: Wolverine’ 

fra 2009. Filmen har naturligvis Hugh 

Jackman i rollen som titelkarakteren, 

men ellers er det primært japanske 

skuespillere, der varetager de øvrige 

roller, deriblandt Hiroyuki Sanada (The 

Last Samurai) og Will Yun Lee (Total 

Recall, 2012). Filmen er baseret på en 

skelsættende tegneserie af Frank Mil-

ler og Chris Claremont, som udkom 

i USA i 1982, og som er bearbejdet af 

Christopher McQuarrie (The Usual 

Suspects).

M

ORIGINALTITEL The Wolverine 
   
INSTRUkTøR James Mangold 
 
SkUESPILLERE
Hugh Jackman, Will yun Lee,  
Hiroyuki Sanada, Hal yamanouchi,   
Tao Okamoto, rila Fukushima  
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  Afventer 
 
PREMIERE

25/07

Action /
Adventure
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darren aronofsky (black Swan) skulle 
oprindeligt have instrueret ’The Wolverine’.

x-MEN-SuPERHELTEN I JaPaN

THE
wOLVERINE



KINO.DK // JULI 201332

painless
EkSPERIMENTER 
MEd bøRN

ORIGINALTITEL Insensibles  
 
INSTRUkTøR Juan Carlos Medina 
  
SkUESPILLERE
Irene Montalà, Derek de Lint 
 
LAND Spanien, Frankrig, Portugal, 2012 
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

25/07 

Gyser

E

m morgenen den 2. marts 1998 forsvinder 

den 10-årige østrigske pige Natascha Kam-

pusch på vej til skole. Otte år senere dukker hun 

pludselig op og kan fortælle en rystende historie. 

Hun har de sidste 3096 dage levet i fangenskab hos 

kommunikationsteknikeren Wolfgang Priklopil i en 

kælder særligt konstrueret til formålet. 

’3096 dage’ behandler en af nyere tids mest choke-

rende og mediebevågne kidnapninger. Dramaet er 

baseret på Kampuschs selvbiografi, der blev udgi-

vet i september 2010, og i de store roller ses danske 

Thure Lindhardt som kidnapperen Priklopil samt 

Antonia Campbell-Hughes (Albert Nobbs) som of-

feret Kampusch. Instruktøren Sherry Hormann var 

i 2009 biografaktuel med dramaet ’Ørkenblomst’, 

der behandlede et andet ubehageligt emne, nem-

lig omskæring af somaliske kvinder. Trine Dyrholm 

medvirker desuden i en mindre rolle. 

3096
dage
FILMEN OM NaTaSCHa 
kaMPuSCH

ORIGINALTITEL 3096 Tages   
 
INSTRUkTøR Sherry Hormann  
 
SkUESPILLERE
Thure Lindhardt, Antonia   
Campbell-Hughes, Trine Dyrholm 
 
LAND Tyskland, 2013  

 
SPILLETID 
111 munitter 
 
PREMIERE

25/07

drAmA

O

fter et trafikuheld får neurokirurgen David 

Martell at vide, at han lider af lymfekræft. En 

benmarvs-transplantation er hans eneste redning, 

og derfor må han opsøge sine biologiske forældre, 

som han ellers ikke har kontakt med. Mødet med 

forældrene trækker overraskende tråde tilbage 

til Den spanske borgekrig og eksperimenter med 

børn, der ikke er i stand til at føle smerte.

Spanien har markeret sig kraftigt som gyserfilm-

producerende nation, først med mexicanske Guil-

lermo del Toros ’Pans labyrint’ (2006), der foregår 

under Den spanske borgerkrig, og senere med Juan 

Antonio Bayonas ’Børnehjemmet’ (2007). ’Pain-

less’ er skrevet af manden bag den intense ’[Rec]’ 

(2007), som blev genindspillet i USA under navnet 

’Quarantine’ året efter. Instruktøren Juan Carlos 

Medina spillefilmsdebuterer med ’Painless’, som 

han også har været med til at skrive.

Natascha kampusch blev senere 
vært for sit eget talkshow.

77,6 %
60 stemmer

JULI 2013
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NæSTE MåNEDS FILM

JULI 2013

01/08
drengerøve 2
Stadig umodne

Monsters University
I lære som monstre

pacific riM
Rumvæsner vs. robotter

paradis: HåB
Sidste del af Seidls trilogi

tHe to do list
Seksuel huskeliste

WHat Masie kneW
En bitter skilsmisse

08/08
BlUe JasMine
Årets Woody Allen-film

red 2
Gammel er ingen alder

15/08
elysiUM
Fra instruktøren af ’District 9’

percy Jackson og UHyrernes Hav
Halvgud i farligt farvand

proMised land
Matt Damon i film af Gus Van Sant

We're tHe Millers
Jennifer Aniston - smugler og stripper

22/08
Before MidnigHt
Kærlighed ved tredje blik?

Meteora
En umulig forelskelse

paranoia
Stjernespækket thriller

tHe Heat
Actionkomedie med Sandra Bullock

tHe Mortal instrUMents: 
dæMonernes By
Filmatisering af bogfænomenet

28/08
saMsara
Fra holdet bag ’Baraka’

29/09
kick-ass 2: 
Balls to tHe Wall
Profession: Superhelt

one direction: tHis is Us
Mød popsensationen

spies & glistrUp
Politikeren og rejsekongen

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

SPIES & GLISTRuP

bEFORE MIdNIGHT

PaRaNOIaPaCIFIC RIM

ELYSIuM THE TO dO LIST



n af filmhistoriens mest 

populære skuespillere, 

Johnny Depp, fik sit gennem-

brud som ung, flot under-

cover-agent i TV-serien ’21 

Jump Street’ (1987-90). Han 

blev hurtigt pigernes favo-

rit, og for at slippe af med sit 

pretty boy-image udviklede 

Depp derfor en forkærlighed 

for de virkelig sære og ofte ud-

klædte roller. Ironisk nok var 

det netop denne fetich, der 

senere gjorde Depp synonym 

med kæmpemæssige blockbu-

ster-film, da han i 2003 blev 

Oscar-nomineret for sin skæve 

præstation som piraten Jack 

Sparrow. 

I denne måned er den 50-årige 

skuespiller aktuel i endnu en 

ugenkendelig og øjensynligt 

småskør rolle som sidekick i 

’The Lone Ranger’. Vi tager et 

kig på den mentale tilstand 

hos Depps mange excentriske 

karakterer.

E

AF STINE TEGLGAARD
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Edward 
Scissorhands
Edward Scissorhands 

(1990)

Cry-baby
Cry-Baby (1990)

Johnny 

Depps 

maniske 

karriere
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William
blake

Dead Man 
(1995)

Ed 
Wood
Ed Wood 

(1994)

Sam
Benny &

Joon 
(1993)

Gilbert Grape
What’s Eating 
Gilbert Grape (1993)

don Juan
Don Juan DeMarco (1994)

donnie
 brasco

Donnie Brasco (1997)

Mad as 
a Hatter!

Average 
Joe



FORTSAT

Raoul duke
Fear and Loathing 
in Las Vegas (1998)

Spencer 
armacost
The 
Austronaut’s 
Wife (1999)

Ichabod Crane
Sleepy Hollow 
(1999)

Frederick 
abberline 
From Hell (2001)

George
Jung 
Blow (2001)

dean 
Corso 
The Ninth Gate
(1999)
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Roux
Chocolat 
(2000)

Jack Sparrow
Pirates of the Caribbean: 

The Curse of the Black Pearl (2003)

Dead Man’s Chest (2006)

At World’s End (2007)

On Stranger Tides (2011)



Mad Hatter
Alice in Wonder-
land (2010)

10

9

8
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5
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0

barnabas 
Collins
Dark Shadows 
(2012)

barnabas 
Collins
Dark Shadows 
(2012)

George
Jung 
Blow (2001)

Frank
Tupelo 
The Tourist
(2010)

John
dillinger 
Public Enemies 
(2009)

Sands 
Once Upon a Time 
in Mexico (2003)

Matthew 
barrie
Finding Neverland 
(2004)

7
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Mort 
Rainey
Secret 
Window 
(2004)

Willy Wonka
Charlie and the 
Chocolate Factory 
(2005)

’The Lone Ranger’ har
premiere den 3. juli.

Mad as 
a Hatter!

Average 
Joe



* 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 31. juli kl. 12, 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

HVEM SPILLER
ROLLEN FRaNCIS
uNdERWOOd
I SERIEN? 

KONKURRENCE

SkRIV 'kINO 1': 
Hvis du tror det er 
Kevin Bacon

SkRIV 'kINO 2': 
Hvis du tror det er 
Kevin Costner

SkRIV 'kINO 3': 
Hvis du tror det er 
Kevin Spacey

Send sms til 1225* med 
et af disse svar :

HOUSE OF cARDS 
dELTaG I LOdTRækNINGEN OM HELE dEN FøRSTE SæSON 
På dVd OG bLuRaY. VI udLOddER 5 STk. aF HVER.

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!

Efter PANS LABYRINT og BØRNEHJEMMET kommer
endnu en gådefuld thriller, der elegant kombinerer en grusom historie 

fra den spanske borgerkrig med en smertefuld nutidig afdækning af fortidens åbne sår

I  BIOGRAFERNE FRA D. 25. JULI

E N  F I L M  A F  J U A N  C A R L O S  M E D I N A

97x145_painless.indd   1 17/06/13   12.28



 

JAck THE
GIANT SLAYER

EVENTyrET OM BØNNESTAGEN

ZOMbIERNE kOMMER!

SkRIV 'kINO 1': 
Hvis du tror det er 
Kevin Bacon

SkRIV 'kINO 2': 
Hvis du tror det er 
Kevin Costner

SkRIV 'kINO 3': 
Hvis du tror det er 
Kevin Spacey

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.

FOkUS

bøGER, GadGETS & GaMING

RUNDT OM FILM

dVd & bLu-RaY

UDVALGTE TITLER



KINO.DK // JULI 201340

zOMbIERNE 
kOMMER!

Zombien er en af filmhistoriens mest sejlivede 

monstre. Ikke nok med, at det ofte kræver et 

velplaceret geværskud i hovedet at nedlægge 

sådan en krabat, startede zombiens film-

karriere helt tilbage i 1930erne. Gennem-

bruddet kom dog først i 1960erne, og siden 

har der været mange bud på de levende 

døde, senest med den forelskede zombie R 

i ’Warm Bodies’ og de krigeriske af slagsen

 i den biografaktuelle ’World War Z’. 

Her et udpluk af genrens mest 

signifikante værker:

wHITE zOMbIE (1932)
Zombier er oprindeligt væsner fra caribiske 

voodoo-myter, og filmen ’White Zombie’ fra 

1932 tog udgangspunkt i disse fortællinger. 

Béla Lugosi (selveste Dracula) spiller en haiti-

ansk voodoo-mester, der er herre over en flok 

hjernedøde zombier.

THE NIGHT OF 
THE LIVING DEAD
(1968)
George A. Romero revolution-

erede zombie-genren med denne på én 

gang afdæmpede og virkelig intense histo-

rie, hvor 60ernes betændte racespørgsmål 

bliver berørt. Zombierne er langsomme, le-

vende døde med appetit på menneskekød, 

men den egentlige fjende er mennesket selv.

DAwN OF THE 
DEAD (1978)
Et indkøbscenter er sublim kulisse i Romeros 

efterfølger til ’The Night of the Living Dead’, 

der stiller skarpt på forbrugersamfundet og 

inkorporerer langt flere splattereffekter end 

den første film.

zOMbI II (1979)
Italiensk bud på en zombiefilm, hvis titel refe-

rerer til ’Dawn of the Dead’, der i Italien blev 

kendt som ’Zombi’. Lucio Fulci sparede ikke 

på grotesk makeup og overgearet skuespil, 

men skabte en vaskeægte klassiker, der blev 

instruktørens mest kendte værk.

THE RETURN 
OF THE 
LIVING 
DEAD (1985)
Zombiekomedie, der

fik en række mindre

vellykkede efter-

følgere, men hvis 

blanding af sort komik 

og horror havde sin 

berettigelse i 80erne. 

bRAINDEAD
(1992)
Før han fik lov til at bringe Tolkiens ’Ringenes 

Herre’ og ’Hobbitten’ til live på det store lær-

red, lod Peter Jackson litervis af blod flyde i sin 

berygtede ’Braindead’, hvor en ung fyr med 

lidt for stærk moderbinding får sin sag for.

RESIDENT 
EVIL (2002)
En række populære 

computerspil ligger 

til grund for den 

første i den nu fem 

film lange filmserie, hvori en virus forvandler 

sagesløse mennesker til levende døde. Milla 

Jovovich spiller Alice, der forstår at kæmpe for 

sin sag mod det onde Umbrella Corporation.

28 DAYS LATER
(2002)
Danny Boyle (Slumdog Millionaire)

brugte et postapokalyptisk London 

som baggrund for sin nyskabende 

zombie-fabel om en mand, der 

vågner op i en mennesketom 

storby, og som bliver angrebet 

af lynhurtige, glubske væsner.

SHAUN OF THE DEAD (2004)
Parodi og hyldest til zombiegenren med komi-

kerne Simon Pegg og Nick Frost som to uheldi-

ge mænd, der ikke bare kæmper med levende 

døde, men også med at finde et generelt mål 

med livet. 
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THE LAST STAND
Tidligere Terminator og Governator, Arnold 

Schwarzenegger, gør comeback som hoved-

rolle i actionthrilleren ’The Last Stand’, en 

westerninspireret og ret anderledes ”tju-

bangfilm” af koreanske Kim Jee-Woon (A Tale 

of Two Sisters). Schwarzenegger spiller she-

riffen Owens, der nyder den stille og rolige 

grænseby Sommerton Junction. Men selv-

følgelig må den forhenværende Los Ange-

les-politibetjent gribe til våben, da en undsluppen og yderst farlig fange 

vil krydse grænsen til Mexico - og flugten går igennem Sommerton.

BLU-r Ay/DVD: 04/07

HITcHcOck
Anthony Hopkins i makeup og fatsuit som 

den ikoniske filminstruktør Alfred Hitchcock. 

Helen Mirren som hans kone Alma. Og Scar-

lett Johansson som den smukke skuespillerin-

de Janet Leigh. Dette er blot hovednavnene 

i den biografiske film, hvis handling starter 

i 1959, hvor instruktørens karriere er på sit 

højeste, og hvor han er ved at planlægge sin 

næste film, ’Psycho’, som dog har store konse-

kvenser på både den økonomiske og person-

lige front.

BLU-r Ay/DVD: 04/07

kVARTETTEN
Dustin Hoffman debuterer som instruktør 

med ’Kvartetten’, der foregår på et plejehjem 

særligt for ældre operasangere. Den vigtigste 

begivenhed er den årlige koncert, som gives i 

anledning af komponisten Verdis fødselsdag. 

Men dette år overskygges den glædelige be-

givenhed af ankomsten af en ny beboer på 

hjemmet - nemlig den ultimative operadiva 

Jean Horton. ’Kvartetten’ er baseret på et te-

aterstykke af Ronald Harwood, som også har 

omskrevet historien til film, og med Maggie Smith (Harry Potter-serien) 

foran kameraet er der garanteret yderst kompetent skuespil.

DVD/BLU-r Ay: 04/07

PARkER
Mange kender Jason Statham fra de to The 

Expendables-film, fra Crank 1-2 og fra de 

tre Transporter-film. Men skuespilleren 

har selvfølgelig andet på CV’et, deriblandt 

thrilleren ’Parker’, hvor han spiller en pro-

fessionel tyv, der arbejder efter et særligt 

moralkodeks. Men det er en farlig branche, 

og han bliver forrådt af de folk, som han 

stolede på. De efterlader ham med forvis-

ningen om, at han er død, men Parker over-

lever, og han følger sin tidligere bande til 

Florida for at få hævn. Statham får i filmen følgeskab af Jennifer Lopez 

(Out of Sight), der spiller en fraskilt ejendomsmægler med en nedad-

gående karriere og med et sidste håb om at tjene gode penge.

BLU-r Ay/DVD: 11/07

NYE UDGIVELSER

DAwN OF THE DEAD (2004)
Zack Snyder er mest kendt for sine superheltefilm ’Watch-

men’ (2009) og ’Man of Steel’ (2013), men gennembruddet 

kom med den vellykkede genindspilning af Romeros klassi-

ske gyser. Denne gang er zombierne blevet markant hurti-

gere.

PLANET TERROR (2004)
Som den ene del af Grindhouse-filmene (den anden var 

Quentin Tarantinos ’Death Proof’) tog Robert Rodriguez’ 

’Planet Terror’ zombiegenren under kærlig behandling. 

1970ernes exploitation-film gås efter i sømmene i filmen, 

som bl.a. indeholder en kvinde med gevær som erstatning 

for sit ben.

zOMbIELAND (2009)
Forrygende komedie med Jesse Eisen-

berg, Emma Stone, Abigail Breslin og 

Woody Harrelson som fire overlevende 

efter et udbrud af muteret kogalskab. 

Filmen var både en økonomisk og anmel-

dermæssig succes, og en efterfølger er i 

støbeskeen.

THE wALkING DEAD (2010- )
Man kan ikke skrive om moderne zombiefilm uden at næv-

ne TV-serie-versionen af Robert Kirkman, Tony Moore, og 

Charlie Adlards populære tegneserie. Dynamikken mellem 

grupperinger af de overlevende mennesker og de effektive 

zombie-angreb er nøglen til seriens succes og sandsynligvis 

grunden til, at den nu kører på tredje sæson.

wARM bODIES (2013) 
I fremtiden er store dele af verdens-

befolkningen blevet til zombier. En 

meget usædvanlig af disse ved navn R 

(Nicholas Hoult) forelsker sig i men-

nesket Julie (Teresa Palmer), efter han 

har reddet hende fra et angreb. Kær-

ligheden bliver svær, men kan måske 

betyde en omvæltning for hele den 

livløse verden.

BLU-r Ay/DVD/VOD: 11/07
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cLOUD ATLAS
Der er dømt ægte science 

fiction i filmatiseringen af 

David Mitchells ambitiøse 

roman med hele seks fort-

ællinger, som bl.a. bindes 

sammen af en række gen-

nemgående skuespillere i 

flere forskellige roller. Tom 

Hanks, Halle Berry, Hugh 

Grant, Susan Sarandon, 

James D’Arcy, Jim Broad-

bent, Hugo Weaving og Jim 

Sturgess får alle lov til at 

prøve kræfter med diverse 

tidsperioder: fra 1850, over 

1970erne til fremtidens dy-

stopiske samfund.

BLU-r Ay/DVD: 18/07

THE SESSIONS
Det er de færreste film, der 

omhandler det tabuiserede 

emne om invalides sexliv, og 

derfor er ’The Sessions’ en 

særlig størrelse. Hovedrol-

len spilles af John Hawkes, 

der tidligere har medvirket 

i ’Winter’s Bone’ (2010), og 

filmen er en selvbiografisk 

skildring af Mark O’Briens 

liv som polioramt poet, hvis 

tanker begynder at kredse 

om sex, og om hvorvidt den 

invalide, 40-årige jomfru 

overhovedet er i stand til at 

udføre akten. Helen Hunt 

(As Good as It Gets) hyres 

derfor som sex-surrogat til 

at hjælpe med hans bekym-

ringer. Sidstnævnte modtog 

en Oscar-nominering for sin 

pænt afklædte præstation.

BLU-r Ay/DVD: 18/07

LES 
MISERAbLES
Forlægget er blandt de 

største musicals nogen-

sinde, rollelisten tæller 

Hollywood-sværvægtere 

som Hugh Jackman, Russell 

Crowe og Anne Hathaway, 

og endelig blev filmen hæd-

ret med tre Oscars (bl.a. til 

sidstnævnte). Alt i alt er ’Les 

Misérables’ en af nyere tids 

største succeser i sin genre.

Den klassiske historie af 

Victor Hugo (transformeret 

til musical af Claude-Michel 

Schönberg) omhandler ri-

valiseringen mellem Jean 

Valjean og politiinspektør 

Javert, som gennem en år-

række leger katten efter 

musen.

BLU-r Ay/DVD: 25/07

OLYMPUS 
HAS FALLEN
Eftersom den tidligere Se-

cret Service-agent Mike 

Banning bliver eneste red-

ning for USA’s præsident 

og må stoppe nogle ter-

rorister indefra Det Hvide 

Hus, kunne man fristes til at 

kalde ’Olympus Has Fallen’ 

for ’Die Hard i Det Hvide 

Hus’. Men actionfilmen er 

selvfølgelig sin egen, og har 

bl.a. Gerard Butler (300) i 

hovedrollen, mens Morgan 

Freeman (Se7en), Aaron 

Eckhart (The Dark Knight) 

og Ashley Judd (Kiss the 

Girls) er blandt de øvrige 

skuespillere.

BLU-r Ay/DVD: 25/07

wITcH 
HUNTERS
’Witch Hunters’ tager sit 

afsæt i Grimms eventyr om 

’Hans og Grete’, men spa-

rer hverken på blodet eller 

de makabre special effects, 

når det voksne søskendepar 

deler øretæver ud til hekse 

af den værste slags. Jeremy 

Renner fra ’The Hurt Locker’ 

(2008) og ’The Avengers’ 

(2012) samt Gemma Arter-

ton fra ’Quantum of Solace’ 

(2008) og ’Prince of Persia: 

The Sands of Time’ (2010) 

spiller heksejægerne, mens 

den norske instruktør Tom-

my Wirkola (Død sne) står 

bag kameraet.

BLU-r Ay/DVD: 25/07

NYE UDGIVELSER

nstruktøren Sam Raimi kastede sig med ’Oz the Great 

and Powerful’ ud i et projekt, som var dømt til at få 

nogle tørre hug af fans af klassikeren ’The Wizard of Oz’, 

men som oversteg alle forventninger ved at indspille 490 

mio. dollars på verdensplan. Filmens tekniske niveau og de 

fine referencer til 1939-versionen var svært ikke at være til-

freds med, og den glidende overgang til netop originalen 

(dette er en prequel) viser respekt for forlægget. 

James Franco, der blev verdensberømt med Sam Raimis 

Spider-Man-trilogi, har hovedrollen som den skruppelløse 

tryllekunstner Oscar Diggs, der egentlig hellere vil tjene en 

god skilling end at give publikum en stor oplevelse. Men da 

en tornado flytter ham fra sort-hvide Kansas til det farverige 

Oz, kommer Oscar Diggs på sin hidtil største prøve - at age-

re eventyrlandets frelser i kampen mod en ond heks. Faktisk 

er der hele tre hekse (Mila Kunis, Rachel Weisz og Michelle 

Williams) i omløb i Oz, hvor også en hjælpsom abe, en por-

celænspige og en masse miniputter lægger vejen forbi.

CloudAtlas_bioposter_685x1015mm_3mm.indd   1 29-11-2012   13:15:39
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BLU-r Ay/DVD: VOD 16/07

Oz THE
GREAT 
AND POwERFUL



LEJ DIG TIL 
             EN GOD SOMMER

Robert Redford står både foran og 
bagved kameraet i denne intense og 
stjernespækkede thriller.

En ung journalist (Shia LeBeouf) kommer 
på sporet af en terrorhistorie, som brin-
ger en masse skjulte hemmeligheder frem 
i lyset. En aldrende familiefar (Redford) 
tvinges dermed til et sidste opgør med sin 
dunkle fortid - koste hvad det vil!

DVD, BLU-RAY og ON DEMAND

18. JULI

Danske Kasper Barfoed står bag den-
ne veldrejede action-thriller med John 
Cusack og Malin Åkerman i hovedrol-
lerne.

CIA agenten Emerson (Cusack) bliver 
tvunget til at tage et job på en af de såkaldte 
”Numbers Stations” som CIA benytter til 
at kommunikere til sine agenter. Da denne 
angribes opdager han en grusom sammen-
sværgelse som han og kollegaen (Åker-
man) er de eneste som har mulighed for at 
knække... hvis de altså overlever!

DVD, BLU-RAY og ON DEMAND

18. JULI

JULI2013.indd   1 18-06-2013   11:07:58
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THE INcREDIbLE 
bURT wONDERSTONE
Man skal lede længe efter et tilsvarende ko-

misk dream-team, end når Steve Carell og Jim 

Carrey spiller overfor hinanden i tryllekunst-

nerkomedien ’The Incredible Burt Wonder-

stone’. Carell har hovedrollen som Burt, hvis 

karriere er nedadgående. Trylleverdenen har 

nemlig brug for noget nyt og smart, og det har 

den excentriske Steve Gray (Carrey). Burt bliver 

nu presset til at finde ud af, hvad der egentlig 

gjorde ham interesseret i magi i første omgang, 

hvis han stadig skal have en chance i manegen.

BLU-r Ay/DVD: 01/07

bEING FLYNN
Paul Dano er kendt fra stærke biroller i film som 

’Little Miss Sunshine’ (2006) og ’There Will Be 

Blood’ (2007), men har i ’Being Flynn’ hovedrol-

len sammen med selveste Robert De Niro. Dano 

spiller Nick Flynn, der tager et job på et herberg 

for hjemløse, hvor han møder sin far Jonathan (De 

Niro), der ikke har set Nick i årevis. Den forhutlede 

Jonathans krigeriske opførsel bliver svær at tackle 

for Nick, der selv har en række problemer at se til. 

BLU-r Ay/DVD: 17/07

21 & OVER
Forfatterne bag den første Hangover-film, 

Scott Moore og Jon Lucas, debuterer begge 

som instruktører af ungdomskomedien ’21 & 

Over’. I filmen fejrer en lovende medicinstu-

derende, aftenen før den endelige eksamen, 

sin 21-års fødselsdag med sine to bedste ven-

ner, og det udvikler sig til en vild bytur med 

druk, damer og dumheder på række.

BLU-r Ay/DVD: 18/07

STRANDED
Okay, Christian Slaters karriere er ikke, hvad 

den har været. Men han formår stadig at 

spytte film ud i en lind strøm og har bl.a. sco-

ret en rolle i Lars von Triers kommende film 

’Nymphomaniac’. I science fiction-gyseren 

spiller Slater en astronaut, hvis rumskib kom-

mer i nærkontakt med et spøgelseslignende 

væsen, der fører til paranoia, frygt og død. 

BLU-r Ay/DVD: 24/07

DIREkTE På bLU-RAY/DVD FILM dER GIk udEN OM bIOGRaFEN

Bryan Singers (X-Men-filmene) stort anlagte filmatisering af 

Jack og Bønnestagen gik en tur uden om de danske biografer, 

men med et budget på 195 mio. dollars er der alligevel noget 

at komme efter. ’Jack the Giant Slayer’ er et moderne eventyr, 

hvor en årelang fred mellem mennesker og giganter bliver 

truet, da en ung dreng (Nicholas Hoult fra ’Warm Bodies’) 

leder en ekspedition til giganternes rige i håbet om at finde 

en kidnappet prinsesse. Ewan McGregor (Trainspotting) og 

Stanley Tucci (The Hunger Games) har biroller i filmen.

BLU-r Ay/DVD: 24/07

JAck 
THE GIANT 

SLAYAER
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Nu på 
Blu-Ray

TM

 
og DVD

©2013 Sony Pictures Animation Inc. All Rights Reserved.  
2013 MRC II Distribution Company L.P. All Rights Reserved 

UDVALGT GENUDGIVELSE

TOP GUN (1986) 

Selvom Tom Cruise har medvirket i et hav af populære og meget vellykkede film, er og bliver ’Top Gun’ Hollywood-stjernens 

mest ikoniske værk. Citaterne står i kø for at opnå klassikerstatus (”I feel the need… the need for speed”), soundtracket blev 

i samtiden revet ned fra hylderne, og det bliver næsten ikke mere 80er-cool end de sorte Ray-Bans og flyverjakken. Cruise 

spiller den unge pilot Maverick, hvis ustyrlighed både er kilde til beundring og frustration fra hans overordnende officerer på 

eliteskolen for jagerpiloter. Selvom det langt fra er lovligt at have et forhold til en overordnet, opstår der snart en hed romance 

mellem Maverick og underviseren Charlie (Kelly McGillis). ’Top Gun’ satte Cruises karriere mod skyerne i raketfart, og derud-

over kan Val Kilmer, Tom Skerritt, Meg Ryan samt Tim Robbins opleves i yngre udgaver.

BLU-r Ay: 10/07

GRUSOMME MIG (2010)

Superskurke kom lige pludselig i rampelyset, da 

både ’Grusomme mig’ og ’Megamind’ viste vejen 

for onde animationskarakterer, der havde evnen 

til at kunne forbedre sig. I ’Grusomme mig’ står 

Gru, verdens største skurk, over for sin største 

udfordring: Tre piger ved navn Margo, Edith og 

Agnes. Midt i et lykkeligt forstadskvarter med 

dets hvide stakitter og blomstrende rosenbuske, 

står der et mærkeligt dystert hus omgivet af en 

gold, udtørret plæne. I denne dunkle hule plan-

lægger Gru sit store kup: at stjæle månen!

SE FILMEN FøR: GRuSOMME MIG 2

THE wEDDING cRASHERS (2005)

Owen Wilson og Vince Vaughn har en glimrende 

kemi imellem sig, hvilket både kan opleves i ’The 

Wedding Crashers’ og snart ’The Internship’. I 

førstnævnte har de hovedrollerne som John og 

Jeremy, to gamle venner, hvis største fornøjelse 

består i at invitere sig selv til folks bryllupper. 

Som oftest er de slet ikke inviterede, men formår 

ved nøje planlægning at snige sig ind og udgive 

sig for at være store kanoner. Formålet er at 

score så mange kvinder som muligt, da kvinder 

som oftest er lidt mere romantisk anlagte, når 

de befinder sig til bryllupper. Alt går faktisk 

efter planen, lige indtil de ankommer til det helt 

forkerte bryllup.

SE FILMEN FøR: THE INTERNSHIP

THE DEScENDANTS (2011)

Alexander Payne vandt karrierens anden 

Oscar for manuskriptet til ’The Descendants’. 

Oscar-hæderen delte han med medforfatterne 

Nat Faxon og Jim Rash, og disse debuterer nu som 

instruktører med den biografaktuelle ’The Way, 

Way Back’. I ’The Descendants’ har George Cloo-

ney rollen som Matt King - en stenrig landejer 

bosat på Hawaii. Da hans kone ender i koma efter 

en bådulykke, står King pludseligt tilbage som 

alenefar. Nu må han lære sine to døtre bedre at 

kende og tage stilling til sin fortid samt omfavne 

sin fremtid.

SE FILMEN FøR: THE WaY, WaY baCk

VARM OP TIL bIOGRAFTUREN:
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Top 10     Blu-ray lEJE     
ugE 25, 2013:

 1.  Alle for to
 2.  DjAngo UnchAineD
 3.  jAgten
 4.  Min søsters børn i AfrikA
 5.  the iMpossible
 6.  MAx pinlig på roskilDe
 7.  bUllet to the heAD
 8.  sover Dolly på ryggen?
 9.  De Urørlige
10.  life of pi

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

PERSON OF INTEREST - SÆSON 1

Jim Caviezel (The Thin Red Line), Michael Emerson (Lost) and Taraji 

P. Henson (Hustle & Flow) er de bærende krafter i serien ’Person 

of Interest’, der startede i 2011. Serien er skabt af Jonathan Nolan, 

bror til filminstruktøren Christopher Nolan og medforfatter på ’The 

Dark Knight’ (2008) og efterfølgeren ’The Dark Knight Rises’ (2012). 

’Person of Interest’ kører nu på sin tredje sæson og handler om en 

milliardær/computergeni og en tidligere 

CIA-agent, som arbejder sammen for at 

forhindre voldelige forbrydelser, inden de 

sker. J.J. Abrams’ produktionsselskab, Bad 

Robot Productions, står bag krimiserien, 

ligesom de tidligere gjorde med ’Fringe’, 

’Lost’ og ’Alias’.

BLU-r Ay/DVD: 03/07

bREAkING bAD - SÆSON 5

Få serier har skabt mere hype omkring sig som ’Breaking Bad’, hvor 

Bryan Cranston spiller kemilæreren Walter White, der får konsta-

teret kræft og begynder at fremstille amfetamin for at tjene pen-

ge til sin familie. Den femte og sidste sæson er blevet delt i to, og 

den første del er nu ude på DVD og Blu-ray, mens de sidste otte 

afsnit sendes på amerikansk TV til august. Sæsonen starter efter 

en signifikant karakters død. Walts forvandling fra en velmenende 

familiefar til en skånselsløs narkobaron er næsten komplet, men 

hans morderiske planer trues af en ny undersøgelse ledet af hans 

ihærdige svoger Hank. Serien er en af de mest roste i nyere tid, hvil-

ket både skyldes de skæve karakterer, genremæssige nyskabelser 

og overraskende situationer.

BLU-r Ay/DVD: 17/07

’Chicks N’ Guns’ – en scene  
skabt og produceret eksklusivt 
til denne udgivelse.

Kommentarspor til hver 
episode

Slettede scener/Outtakes

Setbesøg og behind-the-scenes

Og meget mere

EkSTRAMATERIALE:
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OVERSETE FAVORITFILM #6

(1961)

THE DAY THE EARTH 
cAUGHT FIRE 

Valgt af 
MIcHAEL

bO   

INSTRUkTøR  Val Guest 
 
SkUESPILLERE   
Jane t Munr o, Leo McKer n,  
Ed ward Judd

PRODUkTIONSSELSkAb:   
Pa x Fil ms

I ngen kender Val Guests dommedagsfilm fra 

1961. Ingen. Og igen mindes man om, at der 

for hvert blåstemplet mesterværk derude, findes en 

film, der er ligeså god, men som af praktiske, ærger-

lige grunde var glemt, næsten inden den blev vist. 

Jeg er stærkt forundret over, at ’The Day the Earth 

Caught Fire’ overhovedet har haft danmarkspremi-

ere, men det har den, under titlen ’Den sidste pad-

dehat’. Selv fandt jeg den på DVD ved et tilfælde 

for syv-otte år siden og har set den flere gange si-

den. Den er en nær slægtning til de mange ameri-

kanske science fiction-film, der i 50erne og 60erne 

flirtede med Jordens undergang, typisk forårsaget 

af menneskets umådeholdne forbrug af de naturli-

ge ressourcer eller af vanvittige forskeres halsløse 

atomforsøg.

Dette har de tilfælles med ’The Day the Earth 

Caught Fire’, og selv om flere af amerikanerne er 

fremragende film (ikke alle dog), har deres britiske 

fætter noget helt særligt. Filmen handler om en al-

koholiseret og fraskilt journalist og delefar (Edward 

Judd), der finder ud af, at fordi både Sovjetunionen 

og Vesten har foretaget atomprøvesprængninger 

samtidig, er kloden røget ud af sin akse og styrter 

nu durk mod solen - og det endelige meltdown. 

Månederne, dagene, timerne, minutterne og se-

kunderne tikker af sted på Big Ben. Når de at redde 

Jorden?

Filmens rammehistorie er holdt i rød-orange far-

ver, mærket af solens brændende nærhed. London 

er øde, skibe stødt på grund i Themsen, og der er 

kun en enlig bil at se på Trafalgar Square her 19 

minutter inde i countdown. En storsvedende mand 

misser mod solen, vader ind på en avisredaktion, 

prøver forgæves at børste sort radioaktivt støv af 

sin skrivemaskine og beder den eneste anden tilste-

deværende tage mod diktat til en avis, ingen allige-

vel tror, vil blive trykt: ”Det er præcis 30 minutter, 

siden bomberne, der skulle genoprette balancen, 

blev detoneret. Inden for de næste par timer vil ver-

den vide, om dette er en ny begyndelse, menneske-

hedens genfødsel - eller dets endelige nekrolog”.

’The Day the Earth Caught Fire’ har en emotionel 

og politisk prægnans, der ligger uden for de fleste 

af dens Hollywood-fætres rækkevidde, men sam-

tidig spiller den som en speed-screwball-komedie 

af Howard Hawks, ikke mindst i forholdet mellem 

journalisten og hans nye affære, receptionisten (Ja-

net Munro), der konstant sveder i kavalergangen.

200.000 pund kostede den at lave. Her er in-

gen specialeffekter, men genial brug af generiske 

TV-optagelser af rasende uvejr, cykloner, ildevars-

lende lavtflyvende fugle, solformørkelser og mas-

sedemonstrationer. Det ligner en million.

Mindst.

OVERSETE

FAVORITFILM

Michael Bo er kulturjournalist på 
Politiken siden 1994 og har primært 

skrevet om film, klassisk musik og 
teater. Han holder foredrag og har 

i de seneste år anmeldt film og 
DVD’er for magasinet Ekko.
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1 SKylaNdErS gIaNTS 
 STarTEr paCK

2 SKylaNdErS gIaNTS 
 BooSTEr paCK

3 grId 2 lIMITEd EdITIoN

 XBoX 360
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3 Call of duTy: 
 BlaCK opS 2
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1 METro: laST NIghT

2 dEad ISlaNd: rIpTIdE

3 World of WarCrafT:
 MISTS of paNdarIa

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

THE SMURFS 2
Til september er der premiere på den anden film om Smølferne, men 

allerede i juli kan du varme op med spillet, som er baseret på filmen. Der 

er tale om et klassisk platformspil, som blander action og adventure og 

som foregår i både New York og Paris - ligesom filmen. Op til fire spillere 

(fem på Wii U) kan arbejde sammen i lokal multiplayer, og eventyret 

handler om at skulle befri Smølfine fra den onde Gargamel. I alt seks 

forskellige verdener skal overvindes for at nå målet i spillet, men så 

har du til gengæld også ni forskellige smølfer med hver deres specielle 

egenskaber til at gøre det med.

PLAySTATION 3, XBOX 360, WII, WII U, DS: 18/07

MINIONS PLYSFIGURER
Hvis du har set animationsfilmen ’Grusomme mig’, er der en vis sand-

synlighed for, at du allerbedst kan huske de små, gule minions, der er 

superskurken Grus medhjælpere. Det ved legetøjsfabrikanterne godt, 

så tre af disse minions kan fås som 22 cm høje plysfigurer. Her er tale 

om Dave, Jorge og Stewart, som har deres karakteristiske kedeldragt 

og beskyttelsesbriller på. Stewart skiller sig dog ud fra resten ved kun 

at have ét øje. ’Grusomme mig 2’ er biografaktuel i denne måned, og i 

2015 debuterer de gule minions i deres egen film. De nuttede figurer 

fås i flere forskellige størrelser og både enkeltvis samt samlet alle tre.

Er UDE

GAMING bøGER

wOLVERINE bY cLAREMONT & MILLER
Selvom Wolverine længe havde været den mest populære X-Men-karak-

ter, fik han først sin egen tegneserie i 1982 med miniserien ’Wolverine’ 

skabt af to legendariske navne indenfor det tegnede medie, Chris 

Claremont og Frank Miller. Serien foregår i Japan og var en kende mere 

brutal, end man havde været vant til i den gængse X-Men-serie, og den 

introducerede en side af Wolverine, som man sjældent havde set udfol-

det. Det er disse fire hæfter, som den biografaktuelle ’The Wolverine’ er 

baseret på, og dem skal man selvfølgelig læse, inden turen går i biffen. 

Bogen ’Wolverine by Claremont & Miller’ samler de fire (nu meget kost-

bare) originalhæfter og tilføjer to numre af ’Uncanny X-Men’ (172-173).

CHrIS CLArEMONT & Fr ANK MILLEr

Er UDE
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