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Vores nye stangfamilie  
rammer Danmark fra uge 32
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or to år siden var der premiere på ’Dirch’ 

med Nikolaj Lie Kaas i hovedrollen som den 

folkekære komiker, og filmen endte som én af årets 

mest sete med 473.000 solgte biografbilletter.

Instruktøren var Martin Zandvliet, som i 2003 stod 

bag dokumentaren ’Rocket Brothers’ og senere 

instruerede Paprika Steen i den anmelderroste 

’Applaus’ (2009), og altså ikke en filmskaber med 

store folkelige filmsucceser i ryggen. Alligevel le-

verede han et portræt af Dirch Passer, som fik dan-

skerne i biografen uden at gå på kompromis med 

det kunstneriske niveau.

Siden har den biografiske genre i dansk film budt 

på ’Marie Krøyer’ af Bille August, og nu kan man 

snart se Christoffer Boes drama, ’Spies & Glistrup’, 

inspireret af rejsekongen og politikerens venskab. 

Med film som ’Reconstruction’, ’Alting bliver godt 

igen’ og ’Beast’ på sit cv er den 39-årige instruktør 

ikke ligefrem kendt som storleverandør af folke-

lig underholdning, men strategien har til gengæld 

fællestræk med ’Dirch’ i form af en kunstnerisk 

filmskaber, der for første gang prøver kræfter med 

bredt appellerende filmstof.

Missionen er i øvrigt lykkes, (døm selv når filmen 

med Pilou Asbæk og Nicolas Bro får premiere i 

slutningen af august), og tendensen ser ud til at 

fortsætte fremover. Per Fly har instrueret ’Moni-

ca Z’, om den svenske sangerinde Monica Zetter-

lunds liv, som får premiere til marts, og Pernille 

Fisher Christensens portræt af Astrid Lindgren 

forventes at nå biograferne i løbet af 2015.

Filmverdenens skildring af berømte personers liv 

lever således i bedste velgående, men det gælder 

ikke kun herhjemme, og kan man ikke få nok af den 

biografiske genre, byder udlandet de næste seks 

måneder på film om både Steve Jobs, Prinsesse Di-

ana, Nelson Mandela, Paul Potts og Grace Kellys liv.

Først skal det dog handle om ’Spies & Glistrup’, og 

ikke mindst resten af månedens filmudvalg, som 

du vanen tro kan læse om i dette magasin.

Fortsat god sommer.   
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En film af Richard Linklater

“Det hører bestemt til sjældenhederne, at den her anmelder får lyst til
 at give  sidemanden en krammer og hviske “tak for den fælles oplevelse” 

 eller at ringe hjem til konen og råbe “jeg elsker dig” efter en fi lm. 
Jeg foretog den sidste af de to nævnte handlinger i noget nær ekstase. 

“Before Midnight” er ganske enkelt en vidunderlig fi lm, 
vidunderligt udtænkt, vidunderligt skrevet og vidunderligt spillet” 

Per Juul Carlsen, DR Filmland

Filmmagasinet Ekko

BIOGRAFPREMIERE 22. AUGUST

facebook.com/BeforeMidnightDK
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STEM På DE NOMINEREDE TIL åRETS SvEND-PRISER

SVEND-NOMINERINGER 2013*

STEM På 
WWW.KINO.DK

FRA 25. JULI
TIL 22. AUGUST

DANMARkS 
STøRSTE
PUbLIkUMSPRIS!

bEdSTE daNSkE FILM
1.  Alle for to
2.  Den skaldede frisør
3.  I lossens time
4.  Jagten
5.  Kapringen
6.  Marie Krøyer
7.  Nordvest
8.  Player
9.  Skytten
10. Sover Dolly på ryggen?

bEdSTE daNSkE bøRNEFILM
1.  Far til fire - til søs
2.  Max Pinlig på Roskilde
3.  MGP Missionen
4.  Min søsters børn i Afrika
5.  Otto er et næsehorn

bEdSTE udENLaNdSkE FILM
1. De urørlige
2. Skyfall
3. The Dark Knight Rises
4. The Hobbit: An Unexpected Journey
5. Twilight: Breaking Dawn - part 2

bEdSTE udENLaNdSkE 
bøRNEFILM
1. Brave
2. The Croods
3. Hotel Transylvania
4. Madagascar 3: Europe’s Most Wanted
5. Tinkerbell and the Secret of the Wings

bEdSTE kVINdELIGE 
SkuESPILLER
1. Birgitte Hjort Sørensen (Marie Krøyer)
2. Lene Maria Christensen 
      (Sover Dolly på ryggen?)
3. Molly Blixt Egelind (Den skaldede frisør)
4. Sofie Gråbøl (I lossens time)
5. Susse Wold (Jagten)
6. Trine Dyrholm (Den skaldede frisør)

bEdSTE MaNdLIGE 
SkuESPILLER
1. Frederik Christian Johansen
     (I lossens time)
2. Gustav Dyekjær Giese (Nordvest)
3. Mads Mikkelsen (Jagten)
4. Pilou Asbæk (Kapringen)
5. Roland Møller (Nordvest)
6. Søren Malling (Kapringen)

åRETS NYE daNSkE håb
1. Frederik Christian Johansen
2. Gustav Dyekjær Giese
3. Molly Blixt Egelind

Svend-prisen arrangeres af Svendborg Film- og Kulturdage, i samarbejde med 
FAFID (Foreningen af filmudlejere i Danmark), Producentforeningen, FilmFyn og Svendborg Kommune.

* De nominerede er baseret på de bedst sælgende film
i de danske biografer fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

STEM 
OG vIND! 1. præmie: Ophold for 2 på Falsled Kro inkl. 6 retters menu. 2. præmie: 5 x DVD-pakker med 8 af årets nominerede film.

WWW.kINO.Dk

Din stemme er med til at afgøre, hvem der skal modtage årets 

Svend-priser. Afstemningen finder sted på www.kino.dk fra 

den 25. juli til den 22. august, og det er alene publikum, der afgør 

vinderne i de syv forskellige kategorier. Årets priser uddeles ons-

dag den 28. august ved en prisfest på Svendborg Torv.



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

DANMARkS 
STøRSTE
PUbLIkUMSPRIS!
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- HISTORIER FRA SITETWWW.kINO.Dk

Månedens bruger, Katja Berger, 

er 27 år gammel og bor i Herlev.

Vil du også være månedens 
kino.dk-bruger?  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 - PREMIERE DEN 20. NOvEMBER 

THOR 2: THE DARK WORLD - PREMIERE DEN 31. OKTOBER THIS IS THE END - PREMIERE DEN 14. NOvEMBER RIDDICK - PREMIERE DEN 26. SEPTEMBER

KvINDEN I BURET - PREMIERE DEN 3. OKTOBER 

1 2

3 4 5

90,4%
 752 stemmer

86 % 82,6 % 80,5 %
285 stemmer 66 stemmer

86,6%
152 stemmer

66 stemmer

WWW.kINO.Dk

MåNEDENS 
BRUGER

Hvad var den første film, du så i biografen?

Jeg ved, at jeg har haft andre oplevelser før 

den, men den første filmoplevelse i biogra-

fen, som jeg rigtig kan huske, er fra dengang, 

’Løvernes konge’ udkom. Jeg er enebarn i min 

familie, og da alle voksne gerne ville se den, 

men ikke kunne enes om en dag, endte jeg 

med at se den syv gange i alt. Og alle gangene 

var lige magiske. Jeg stortudede, når Mufasa 

døde, og jeg stortudede til slutningen. Jeg var 

otte år dengang, men jeg kan stadig huske, at 

vi til den første visning sad midt for i salen, 

næsten bagerst, og at jeg havde fået et stort 

bæger popcorn. Den dag i dag er ’Løvernes 

konge’ stadig min absolutte Disney-favorit, 

og den der er tilknyttet flest minder.

Hvad var din største biografoplevelse?

Helt klart gallapremieren på ’Harry Potter og 

Dødsregalierne - del 2’. Det var første gang, 

jeg var til gallavisning, og den film var så ven-

tet og hypet blandt min veninde og jeg, at jeg 

slet ikke vidste, hvilket ben jeg skulle stå på. 

Jeg havde deltaget i en konkurrence på kino.

dk, og da jeg fik en mail om, at jeg havde vun-

det, spyttede jeg bogstavelig talt min frokost 

ud af bare chok. Det var så stort at være med 

til og en helt og aldeles magisk aften, som jeg 

altid vil huske som noget helt særligt.

Hvilken film ville du helst leve i?

Ingen. Jeg ville elske at komme med Harry 

Potter til Hogwarts og gå i skole og udøve 

magi. Jeg ville elske at kunne få den happy en-

ding, der altid findes i de romantiske komedi-

er som ’The Proposal’. Jeg ville give min højre 

lillefinger for at kunne danse og synge som 

Christina Aguilera i ’Burlesque’ og kunne løse 

mine problemer som Emma Stone i ’Easy A’. 

Det ville være fedt at have en mand, der gik 

igennem ild og vand for én og finde den altop-

slugende kærlighed, som Bella og Edward de-

ler i ’Twilight’. Men når alt kommer til alt - når 

dagen slutter - vil jeg allerhelst bare leve i min 

egen verden, på godt og ondt. Det går ikke 

altid så let som i film, mændene er aldrig helt 

så romantiske (ikke dem jeg møder i hvert 

fald), og jeg kan ikke gøre mig usynlig, men det 

er nu ikke så slemt igen - det der virkelige liv. 

Hvilken film glæder du dig mest til i august?

Hmm, august er desværre ikke den fedeste 

filmmåned for mig i år. Jeg ser godt nok meget 

frem til både ’Percy Jackson’ og ’Dæmonernes 

by’, men jeg er stadig usikker på, om de bliver 

en biograftur værd, for jeg er bange for at 

blive skuffet. Jeg elsker Rick Riordans bøger, 

men den første Percy Jackson-film var noget 

af det kedeligste og mest misvisende, jeg har 

set på markedet. ’Dæmonernes by’ var jeg 

også ganske glad for som bog, men traileren 

har desværre stadig ikke rigtig hevet fat i mig. 

Til gengæld glæder jeg mig til ’Paranoia’, som 

jeg først opdagede for nylig, men når den er 

lavet af Robert Luketic (manden bag ’21’) og 

har Gary Oldman med på rollelisten, så kan 

jeg ikke lade være. Den MÅ ses.



Se fi lmen med Stig på 
samsung.dk/stig

S Health
Følg og dokumenter din 
træning, kost og helse.

Smarte funktioner og ekstra tilbehør til dig der holder af motion og helse.

* Sælges separat.

Vægt*
Læg din vægtforandring 
direkte ind på mobilen.

Adapt Sound
Optimerer lyden
i mobilen for dig.

HRM Band*
Måler din puls 
mens du træner.

Stig Åvall Severinsen
4-dobbelt verdensmester i fridykning, PhD i Medicin

Øjnene er lukkede. Hænderne hviler på bassinkanten. 

Stille lader Stig luften sive ud af sine lunger. Først når 

de er helt tømt, begynder han systematisk at fylde 

dem igen. Ingen stress. Bare dybe vejrtrækninger.  

Langsomt bryder kroppen igennem vandspejlet 

og lægger sig på bunden af bassinet. Helt roligt. 

Stilfærdigt. 

Det ser fredfyldt ud. Har man én gang holdt vejret 

over 20 minutter i Kattegatcenterets hajfyldte 

akvarium, skal der nok også meget til at stresse en…

Tilbage i den iltfyldte virkelighed tjekker han sin 

mobil. Han skimmer tre mails fra sin agent i Californien 

og skriver omhyggeligt en besked til sin mormor i 

Sverige. Der er ingen musik eller spil på hans mobil. 

Til gengæld er den fyldt med alt fra hans DNA-profi l, 

blodprocent til pulsslag fra hans sidste dykkertræning. 

Og billeder af katten Bøf – dem er der til gengæld 

mange af. 

Han klæder sig på og pakker sin taske. Han skal 

til møde med sin producer og så fl yve videre til 

Seychellerne, Maldiverne eller Bahamas. Han ved 

det ikke endnu, det kommer an på mødets udfald. 

Men det er der ingen grund til at stresse over. 

Bare husk at trække vejret dybt og roligt.

Mine udfordringer. Nye muligheder.

"Hvert åndedrag er en gave"

DK_Samsung_Annons_GS4_Kino_198x297_MAG_Stig.indd   1 2013-06-27   10:04
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ThE MORTAL 
INSTRUMENTS

VIND bILLETTER OG REJSE TIL 
GALLAPREMIEREN I NORGE

Er du fan af bogserien ’The Mortal 
Instruments’, eller glæder du dig 
bare helt vildt til filmatiseringen 
af den første bog, ’Dæmonernes 
by’? Så deltag i kino.dk og SF Films 
store konkurrence!

Vinderen og én ledsager sendes 
på et mini-cruise fra København 
til Oslo i Seaways Class kahyt med 
havudsigt. Derefter går turen med 
tog fra Oslo til Frederiksstad, hvor 
vinderen med ledsager deltager i 
gallapremieren på  ’The Mortal In-
struments: Dæmonernes by’. Her 
vil skuespillerne Lily Collins og 
Jamie Campbell Bower også være 
til stede.

Besøg filmens profil på www.kino.dk og følg linket til konkurrencen.

Afrejse fra København: torsdag den 22. august 

2013. Hjemrejse fra Oslo: lørdag den 24. august 

2013.Hvis vinderen er under 18 år på tidspunktet 

for rejsen, skal han eller hun ledsages til Norge af 

en forælder eller værge, der påtager sig det fulde 

ansvar for vinderen under hele turen og opholdet.

SåDAN DELTAGER DU:
Du deltager i konkurrencen ved at svare
på dette spørgsmål på www.kino.dk: 
Hvorfor glæder du dig til at se 
filmen ’The Mortal Instruments’?
Det bedste svar vinder!

NyE OG SENESTE 
INDSLAG På 

Brugerpanelet anmelder 
’The Wolverine’

Alexander Skarsgård om
’What Maisie Knew’

Guillermo del Toro og 
Idris Elba om ’Pacific Rim’

Woody Allen om ’Blue Jasmine’ 

Læs mere om 
filmen på side 39



NYTÆNKNING, DER 
SPRÆNGER 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-Aug-Ny.indd   1 7/18/2013   11:48:17 AM
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FILMNyT

Steven Spielberg har 

købt rettighederne til 

John Steinbecks ’Vre-

dens druer’ (1939), der 

følger Familien Joads 

rejse fra Oklahoma til 

Californien under de-

pressionen i USA. Alle-

rede i 1940 instruerede 

John Ford en filmatise-

ring med Henry Fonda, 

og med Spielbergs over-

tagelse af historiens ret-

tigheder (eftersigende 

for næsen af Robert Red-

ford, der spekulerede i 

en miniserie) bliver det 

snart tid til en ny version 

i biograferne. Spielberg 

vil nøjes med at produce-

re filmen.

GENOPLIvER MESTERvæRK
SPIELbERG

hugh Jackman er lige 
nu aktuel som super-
helten Wolverine 
- en rolle der har 
holdt ham i god 
form over årene. 

X-Men: The Last Stand (2006) australia (2008)X-Men 2(2003)

Filmselskabet Paramount har afsløret, 

at den femte Terminator-film ganske 

simpelt kommer til at hedde ’Termina-

tor’ og vil blive et reboot af den futu-

ristiske franchise. Filmen er samtidig 

planlagt som første del af en trilogi, 

der skal være færdigproduceret inden 

2019, hvor rettighederne ryger tilbage 

til seriens skaber, James Cameron. Ar-

nold Schwarzeneggers tilbagevenden 

er stadig helt og aldeles ubekræftet, 

men ’Terminator’ får under alle om-

stændigheder amerikansk premiere i 

sommeren 2015. 

bLIVER ET REbOOT
Ny TERMINATOR-FILM

Swordfish (2001)

Van helsing (2004)

The Prestige (2006)

X-Men (2000)
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FILMNyT

SPIELbERG

DE RIGESTE 
SkUESPILLERE
2012-13

 1. Robert Downey Jr. ($75 millioner) 

 2. Channing Tatum ($60 millioner)

 3. Hugh Jackman ($55 millioner)

 4. Mark Wahlberg ($52 millioner)

 5. Dwayne Johnson ($46 millioner)

 6. Leonardo DiCaprio ($39 millioner)

 7. Adam Sandler ($37 millioner)

 8. Tom Cruise ($35 millioner)

 9. Angelina Jolie ($33 millioner)

 10. Denzel Washington ($33 millioner)
Kilde: Forbes Magazine

X-Men Origins: 
Wolverine (2009)

VIdSTE du aT…?
… colin Firth og Emma Stone 

spiller hovedrollerne i den næste 

Woody Allen-film, der foregår i Syd-

frankrig.

… Tim Robbins-gyseren ’Jacob’s 

Ladder’ (1991) er på tale til at blive 

genindspillet.

… Julianne Moore muligvis skal 

medvirke i filmatiseringen af den 

tredje Hunger Games-bog, ’Mocking-

jay’.

… Matt Smith, der spiller titel-

karakteren i TV-serien ’Doctor Who’, 

forlader serien for at medvirke i Ryan 

Goslings instruktør-debut.

… django-skuespillerne, Leo-

nardo DiCaprio og Jamie Foxx, gen-

forenes i filmen ’Mean Business On 

North Ganson Street’

Ikke nok med, at Warner Bros. har en animationsfilm om Lego klar til 2014. Nu har filmselskabet 

meldt ud, at de ønsker at producere hele to film om de verdensberømte danske plastikfigurer. 

Den anden film skal bygge på legetøjslinjen ’Ninjago’, der er navnet på det land, hvor fire ninjaer 

kæmper imod utallige fjender, bl.a. slanger og drager. Den første LEGO-film får premiere den 6. 

februar 2014, mens Ninjago-filmens premieredato er ukendt.

NINJaGO-FILM På VEJ

Les Misérables (2012)Real Steel (2011) The Wolverine (2013)
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KOMMENDE
STJERNE

en blonde Charlie Hunnams karriere 

startede i en skobutik, da han som 

18-årig klovnede rundt overfor kunderne 

og blev opdaget af producenten på bør-

neprogrammet ’Byker Grove’ (1998). Hun-

nam medvirkede i tre episoder, og søgte 

derefter målrettet en skuespilkarriere. 

Som 19-årig fik han rollen som den 15-årige 

skoledreng Nathan i serien ’Queer as Folk’ 

(1999-2000), og efterfølgende lod han sig 

uddanne ved Cumbria College of Art and 

Design, for derefter at kaste sig ud i en 

masse auditions - bl.a. til rollen som Anakin 

”Darth Vader” Skywalker i ’Star Wars: Epi-

sode II - Attack of the Clones’ (2002), som 

han som bekendt ikke fik. 

Den første større filmrolle kom i 2001 som 

titelrollen i ’Nicholas Nickleby’ (2002) 

overfor bl.a. Anne Hathaway, og to år se-

nere spillede han den onde albino-soldat 

Bosie i ’Cold Mountain’ (2003). Sidstnævn-

te karakter var den første af tre skurkag-

tige roller. De andre to var i ’Hooligans’ 

(2005) overfor Elijah Wood og ’Children of 

Men’ (2006) overfor Clive Owen, hvorefter 

Hunnam udtalte, at han var færdig med at 

spille psykotisk. Han ønskede ikke at blive 

typecastet som skurk.

Alligevel kom det store gennembrud med 

rollen som endnu en ubehagelig fætter, 

nemlig som rockeren Jackson ”Jax” Teller i 

TV-serien ’Sons of Anarchy’ (2008- ). Hol-

lywood har dog fået øjnene op for Hun-

nams mere sympatiske side, og i denne må-

ned er skuespilleren aktuel som vaskeægte 

helt i ’Pacific Rim’ instrueret af Guillermo 

del Toro, der også står bag Hunnams næ-

ste film ’Crimson Peak’ (2015). Om skiftet 

fra ond albino til førsteelsker har Hunnam 

fortalt kino.dk: ”I starten tog jeg de roller, 

jeg kunne få. Men jeg følte ikke, at det var 

den mest sande repræsentation af, hvem 

jeg var, eller hvad jeg var interesseret i. Jeg 

fik altid de her uskyldige roller. Så tog jeg 

et valg om at gå efter nogle skurkekarakte-

rer, men jeg har altid drømt om at komme 

til det sted, som jeg er tættere på nu end 

nogensinde før. Altså være hovedrolle, helt 

og redde verden.”

D

FULDE NAVN charlie Matthew hunnam  
 
NATIONALITET England  
 
FøDT 10. april, 1980   
 
høJDE 185 cm.    
  
GENNEMbRUDSROLLE   
Sons of anarchy (2008 -)   
 
bONUSINFO    
Er fan af daniel day-Lewis og Sean Penn 
 
kOMMENDE FILM     
crimson Peak & Triple Nine    
 

Charlie 
hunnam Aktuel iPacific Rim
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Cate Blanchett er virkelig overbevisende som 
den finanskriseramte Jasmine i ’Blue Jasmi-
ne’. Skrev du rollen med hende i tankerne?
Det skete faktisk midtvejs i skriveprocessen. Jeg 

startede med at skrive, fordi jeg var glad for fil-

mens idé, men da jeg så var kommet godt i gang, 

indså jeg, at jeg fik brug for en stærk skuespiller-

inde til karakteren. Rollen kunne kun fungere med 

en fremragende skuespillerinde. Og så tænkte 

jeg: hvem er fremragende og har det rette ud-

seende? Cate Blanchett dukkede straks op, men 

hun har altid så travlt og er svær at få fat i. Men 

jeg var virkelig heldig, for hun havde en lille pause 

mellem to teaterstykker, og så greb jeg den unik-

ke chance for at arbejde med hende.

Hvad er det, der gør Blanchett så 
fremragende?
Hun er for det første naturligt talentfuld. Det 

kan man aldrig forklare med ord. Som når en ma-

ler bare kan male smukt, eller en musiker spiller 

bedre end alle andre. Men Cate var særlig rele-

vant for min film, for hun er ikke bare dygtig, hun 

ligner også karakteren Jasmine. Hun er elegant, 

ser rig ud og ligner én fra overklassen.

… og alligevel valgte du, at hun skulle 
have mascara løbende ned ad kinderne 
det meste af filmen?
Ja, det er bestemt ikke en glamourøs rolle… over-

hovedet.

Har du set de fleste film med Cate 
Blanchett som fx ’Hobbitten’?
Jeg har ikke set alt, hun har lavet, men en god del. 

Jeg så ikke ’Hobbitten’, men jeg kan huske første 

gang, jeg så hende. Det var i ’The Talented Mr. Rip-

ley’, hvor jeg tænkte: ”Hvem er denne kvinde? 

Hun er jo fantastisk!”. Og derefter så jeg hende 

i Scorseses film (The Aviator, red.), hvor hun var 

fabelagtig som Katharine Hepburn. Jeg tænkte al-

lerede dengang, at hvis jeg var heldig, kunne jeg 

måske en dag arbejde sammen med hende.

Du er jo en stor fan af skandinavisk film 
- især Ingmar Bergman - så hvorfor har du 
ikke instrueret en film i Skandinavien?
Jeg har faktisk talt med folk om at lave en film i 

Stockholm, og det sker måske. Men jeg har ikke 

haft den rette idé endnu. Jeg ville helt sikkert 

være glad for at lave en film i Stockholm. Jeg el-

sker byen - det er en rigtig storby, som er både 

smuk og sofistikeret, og jeg kunne sagtens have 

det behageligt der et par måneder. Jeg har ge-

nerelt nydt Skandinavien i lande som Finland og 

Danmark, men vi har kun talt seriøst om en film 

i Stockholm.

Blue Jasmine
får premiere 

den 8. augustse hele interviewet på www.kino.dk

Læs mere 
på side 26

Vi mødte

den 77-årige 

instruktør-

legende i Paris

til en snak om 

Skandinavien og 

Cate Blanchett, 

hovedrolleinde-

haveren  i den 

aktuelle ’Blue 

Jasmine’.

Woody allen



LæG hOVEDET På bLOGGEN!

På vores nye blog kan du møde alt fra nørdede analyser af filmverdenen til videoklip 
og billeder, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er ”film”. På bloggen er snakken 
uforstyrret, og intet indlæg er for langt eller for kort. Indlæggene skriver vi i selskab 
med gæstebloggere, og har du selv noget på hjerte, er du også velkommen! 
Skriv til line@kino.dk for at høre mere.  

Find bloggen på www.kino.dk/blogs
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KODEFORKLARING
TRAILERS På DIN MObIL: 

Scan QR-koderne med din mobil for at 

se traileren og bestille billetter. Tak-

sten afhænger af dit dataabonnement. 

Du kan hente en gratis QR-scanner 

som en app.
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ORIGINALTITEL Grown Ups 2  
  
INSTRUkTøR Dennis Dugan  
 
SkUESPILLERE  
Adam Sandler, Salma Hayek, Kevin 
James, Steve Buscemi, Chris Rock, 
Andy Samberg, Maria Bello, David Spade, 
Maya Rudolph, Taylor Lautner 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  101 minutter 
 
PREMIERE

01/08

Komedie

78,4 %
78 stemmer

det er 8. gang, dennis dugan instruerer adam Sandler. 
Første gang var i 1996 med golfkomedien ’happy Gilmore’.

F or tre år siden mødtes de fem barndomsven-

ner Lenny, Eric, Kurt, Marcus og Rob til en 

genforening over en forlænget weekend, og det 

blev til en sammenkomst, de sent vil glemme. I mel-

lemtiden er Lenny flyttet til den lille by, hvor han 

selv voksede op med vennerne, for at give sine børn 

de bedst mulige rammer. Men efter mødet med de 

gamle bøller, psykotiske folkeskolekærester, fulde 

politibetjente på ski og skizofrene buschauffører, 

opdager han og vennerne, at det vanvittige ikke er 

forsvundet fra deres liv.

Adam Sandler spiller hovedrollen, producerer og 

står bag manuskriptet til ’Drengerøve 2’, der igen 

har Kevin James, Chris Rock og David Spade som 

barndomsvenner på nye eventyr. Kun Rob Schnei-

der, der spillede Rob Hilliard i den første film fra 

2010, er ikke med i toeren. Det er Salma Hayek, 

Mario Bello og Steve Buscemi til gengæld, og li-

gesom med ’Drengerøve’ instruerer Dennis Dugan 

igen de grænseoverskridende, komiske optrin. Der 

er dog ikke kun gengangere i filmen, for både Andy 

Samberg (Hot Rod) og Taylor Lautner (The Twilight 

Saga) er at finde på efterfølgerens rolleliste.

STadIG uMOdNE

DRENGERøVE 2
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Peter Jackson har to gange bedt Guillermo del Toro instruere en film for sig,
’halo’ og ’hobbitten’, men begge gange er der kommet andre projekter i vejen.

RObOTTER MOd MONSTRE

PAcIFIc RIM

Jordens fremtidige eksistens er i fare. For flere 

år siden steg en hær af monstrøse skabninger 

kaldet Kaiju op fra Stillehavet og startede en krig, der 

kostede millioner af menneskeliv. Kaiju-racen består 

af monstre på størrelse med skyskrabere, der hærger 

alt på deres vej, så for at bekæmpe dem, har men-

neskeheden fremstillet et helt særligt våben: kæm-

perobotter kontrolleret af to personer, hvis hjerner 

er forbundet via en nerveovergang, kaldet Jaegers. 

Selvom Jaeger-robotterne er vores bedste bud på 

at vinde kampen, er monstrene for stærke, og snart 

står og falder alt med to umage helte - en traumatise-

ret tidligere Jeager-styrmand og en uprøvet rekrut - 

som kobles sammen for at styre en legendarisk, men 

efter alt at dømme udkørt Jaeger fra fortiden. 

’Pacific Rim’ er skabt af den innovative instruktør 

Guillermo del Toro, der både har iscenesat Hol-

lywood-filmene om Hellboy (2004, 2008) og den 

Oscar-belønnede, anmelderroste ’Pans labyrint’ 

(2006). Karakteristisk for filmskaberen er hans sær-

egne design af eventyrkarakterer, monstre og ku-

lisser, og det bærer ’Pacific Rim’ selvfølgelig præg 

af, men der trækkes også på inspiration fra farveri-

ge film som ’Godzilla’ (både de gamle japanske og 

den amerikanske fra 1998), ’Star Wars’ (1977) og de 

tre Transformers-film. Charlie Hunnam, kendt fra 

TV-serien ’Sons of Anarchy’, har potentiale til et 

stort gennembrud med filmen ligesom Idris Elba 

(Prometheus) og Charlie Day (Horrible Bosses).

Action / 
Science fiction

ORIGINALTITEL Pacific Rim  
 
INSTRUkTøR Guillermo del Toro 
 
SkUESPILLERE
Idris Elba, Charlie Hunnam,   
Ron Perlman, Charlie Day,  
Clifton Collins Jr., Rinko Kikuchi  
   
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  132 minutter 
 
PREMIERE

01/08

Læs mere 
på side 10

3D

Se interview med Guillermo del Toro 
og Idris Elba på www.kino.dk 

80,7 %
145 stemmer
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ORIGINALTITEL   
Monsters University   
 
INSTRUkTøR Dan Scanlon  
 
STEMMER
Donald Andersen, Peter Aude, Jens Jacob 
Tychsen, Kirsten Olesen, Teit Samsø 
Clausen, Anders Lund Madsen, Peter 
Lund Madsen, Steen Springborg 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  104 minutter 
 
PREMIERE

01/08

fAmiliefilm / 
AnimAtion

M onsteret Mike Wazowski har 

hele livet drømt om at blive 

en ’skræmmer’, og nu har han chan-

cen for at uddanne sig til én af slag-

sen på selveste Monsters University. 

Allerede i løbet af sit første semester 

på universitet kommer Mike dog i 

problemer, da han ser sig sur på den 

populære James P. Sullivan, også kal-

det ”Sulley”. Deres rivalisering udvik-

ler sig, og som konsekvens bliver de 

begge bortvist fra den eftertragtede 

skole.  For at gøre ondt værre bliver 

de nødt til at samarbejde, og sammen 

med en flok udstødte forsøger de at 

gøre tingene gode igen.

’Monsters University’ fortæller hi-

storien om, hvordan de populære Pi-

xar-karakterer Mike og Sulley mødtes, 

og om hvordan deres forskelligheder, 

og modstand udefra, får dem til at 

knytte bånd og blive bedste venner. 

Forhistorien starter flere år før hand-

lingen i ’Monsters, Inc.’ fra 2001, hvor 

parret arbejder for et firma, der om-

danner skræmte børns skrig til elek-

tricitet i byen Monstropolis. Forgæn-

geren blev en stor kommerciel succes 

og indspillede hele 562,8 mio. dollars 

på verdensplan. ’Monsters University’ 

er Pixars første prequel og instrueret 

af Dan Scanlon, der også har været 

med til at udvikle filmens historie og 

manuskript. I versionen med original 

tale er det atter Billy Crystal og John 

Goodman, der lægger stemmer til 

Mike og Sulley.

TILbaGE På SkOLEbæNkEN

MONSTERS 
UNIVERSITy

86 %
230 stemmer

3D
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hold øje med pizza-
bilen fra Pizza Planet, 
som er med i alle 
Pixar-film undtagen 
’The Incredibles’ 
(2004).
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EN bITTER SkILSMISSE

WhAT MAISIE kNEW

D a syvårige Maisies forældre søger om skils-

misse, starter en bitter strid om forældremyn-

dighederne. Masie må navigere i de voksnes kaos 

med al sin uskyld, charme og betingelsesløse kær-

lighed, og hun kastes frem og tilbage mellem sine 

forældre: Susanna, en aldrende rockstjerne, der jag-

ter et sidste hit, og Beale, en travl kunsthandler med 

mange rejsedage. Begge gifter sig med nye partnere 

for at stå stærkere i retssagen, og i takt med at Mai-

sie knytter sig til moderens nye mand, bartenderen 

Lincoln, indser hun, at hun selv må være den voksne 

i sin egen lille familie. 

’What Maisie Knew’ er en fortælling om det kom-

plicerede, moderne familieliv og om et barns uku-

elige kærlighed til to forældre, der svigter igen og 

igen. Dramaet er baseret på Henry James’ klassiske 

roman, og filmen er en moderne pendant til klas-

sikeren ’Kramer vs. Kramer’ fra 1979. I rollerne som 

Masies forældre ses Julianne Moore (The Kids Are 

All Right) og Steve Coogan (24 Hour Party Peop-

le), mens Lincoln spilles af Alexander Skarsgård fra 

’Melancholia’ (2011).

ORIGINALTITEL What Maisie Knew 
  
INSTRUkTøR   
Scott McGehee, David Siegel  
 
SkUESPILLERE   
Julianne Moore, Steve Coogan,   
Alexander Skarsgård, Onata Aprile, 
Joanna vanderham   
 
LAND USA, 2012  
 
SPILLETID  99 minutter 
 
PREMIERE

01/08

dRAmA

Se interview med alexander 
Skarsgård på www.kino.dk 

Julianne Moore har baseret sin 
rolle på courtney Love og 
Patti Smith
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ParadiS
hÅB
SEIdLS TRILOGI aFSLuTTES

ORIGINALTITEL Paradies: Hoffnung 
 
INSTRUkTøR Ulrich Seidl  
 
SkUESPILLERE
Melanie Lenz, verena Lehbauer,  
Joseph Lorenz  
 
LAND  
Østrig, 
Tyskland, 
Frankrig, 2012 
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

01/08 

dRAmA

M

ilsælgeren Jamie Fitzpatrick og lærerinden 

Nona Alberts er to determinerede mødre 

med et fælles mål: De vil forandre deres børns 

dårlige skole. Men de står over for et magtfuldt 

og uigennemtrængeligt bureaukrati og korruption 

fra lærernes fagforeningsformand samt fra skolens 

rektor. Kvinderne sætter nu alt ind for at forandre 

skolen og deres børns fremtid.

Dramaet ’Won’t Back Down’ er løst baseret på vir-

kelige hændelser i Los Angeles i 2010, hvor grup-

peringer af forældre forsøgte at overtage deres 

børns fejlende folkeskoler. Filmens hovedroller 

spilles af de Oscar-nominerede Maggie Gyllenhaal, 

nomineret for ’Crazy Heart’ i 2009, og Viola Davis, 

der har været nomineret for både ’Doubt’ i 2008 

og ’The Help’ tre år senere. Oscar-vinderen Holly 

Hunter (The Piano) spiller den kompromisløse fag-

foreningsformand, mens Oscar Isaac (som indtil 

videre kun har ”Oscar” i sit navn) er kendt fra ’Dri-

ve’ (2011). Daniel Barnz har tidligere instrueret den 

moderne Skønheden og udyret-fortælling, ’Beastly’ 

(2011).

Won'T 
BaCK 
doWn
MødRE MOd SYSTEMET

ORIGINALTITEL Won’t Back Down 
  
INSTRUkTøR Daniel Barnz  
 
SkUESPILLERE
Maggie Gyllenhaal, viola Davis, 
Oscar Isaac, Holly Hunter, ving Rhames, 
Bill Nunn   

 
LAND 
USA, 2012 
 
SPILLETID 
121 minutter 
 
PREMIERE

08/08

dRAmA

b

elanie er en 13-årig usikker og noget over-

vægtig pige, der mod sin vilje bliver sendt 

på sommerlejr for at tabe sig. Hun modtages på 

institutionen, der er placeret isoleret et sted i et 

østrigsk bjergområde i et sterilt og farveløst miljø. 

Trods en streng militær disciplin, overvågning og 

afstraffelse for at træde ved siden af, får Melanie 

hurtigt nye venner, der heller ikke viser mindste 

tegn på motivation for et vægttab. De fester igen-

nem på værelserne, ryger smøger og sniger sig i 

køkkenet om natten for at hente øl og chips. En dag 

går det så vidt, at Melanie forelsker sig hovedkulds 

i den 40 år ældre lejrlæge.

I ’Paradis Kærlighed’ (2012) fulgte vi Teresa, der var 

taget på kærlighedsjagt i det kenyanske feriepara-

dis. I ’Paradis Tro’ er hendes datter, Melanie, cen-

trum for begivenhederne. Den tredje og sidste del 

af Seidls trilogi går ligesom de to første film efter at 

provokere sit publikum med sort humor og en tra-

gisk-komisk fortælleteknik. Denne gang er det den 

svære unge kærlighed, Seidl stiller skarpt på, og 

som de to foregående film kan ’Paradis Håb’ også 

ses selvstændigt.
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Woody allen har rekorden 
for flest Oscarnomineringer 
som skribent med 15 i alt.

høJT aT FLYVE, dYbT aT FaLdE

bLUE JASMINE

ORIGINALTITEL Blue Jasmine  
   
INSTRUkTøR Woody Allen   
 
SkUESPILLERE   
Cate Blanchett, Sally Hawkins, Alec 
Baldwin, Peter Sarsgaard, Louis C.K.,  
Michael Emerson, Andrew Dice Clay, 
Alden Ehrenreich   
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  98 minutter 
 
PREMIERE

08/08

dRAmA

82,3 %
162 stemmer

J asmine lever et forkælet liv i sus og dus som en 

del af New York snobbede overklasse. Hun har 

aldrig haft et job, og igennem mange år har Jasmine 

tilsyneladende levet uvidende om, hvordan hendes 

mand Hal egentlig tjener sine penge. Da Hal viser 

sig at være en svindler og ægteskabet efterfølgende 

går i stykker, styrter hele hendes verden i grus. Pen-

gene og den medfølgende status som Chanel-klædt 

jetsetter forsvinder hurtigt, og nu må Jasmine samle 

de sidste af sine svage nerver og starte helt forfra. 

Heldigvis har hun en søster i San Francisco, der 

gerne vil hjælpe. Det viser sig dog hurtigt at være 

en stor udfordring at bo i en beskeden lejlighed, at 

søge et job, samt ikke mindst at lade fortiden være 

fortid. 

Den produktive filmlegende Woody Allen behand-

ler med sin 43. film en kvindes økonomiske og so-

ciale deroute samt prisen for ikke at se realiterne i 

øjnene, før det er for sent. Som med ’Match Point’ 

og ’Midnight in Paris’ har den 78-årige instruktør 

både skrevet og instrueret, men valgt ikke at spil-

le med. Det er første gang, Cate Blanchett (The 

Aviator) medvirker i en af Allens film, hvilket hun 

gør sammen med Alec Baldwin (It’s Complicated), 

Sally Hawkins (Happy-Go-Lucky), Peter Sarsgaard 

(An Education) og en af USA’s mest populære stan-

dup-komikere, Louis C.K. (også kendt fra TV-serien 

’Loui’). 

Se interview med Woody 
allen på www.kino.dk 
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hVad ER PRISEN?

PROMISED LAND

S teve Butler arbejder som sælger for et sel-

skab, som arbejder med naturgasser, og i ar-

bejdsøjemed tager han og firmaets forhandler, Sue 

Thomanson, til en lille by for at købe land, så selska-

bet kan udnytte de tilgængelige ressourcer. Byen 

er ramt af den økonomiske nedgang, så Butler og 

Thomanson står umiddelbart overfor en nem opga-

ve - lige indtil en lokal skolelærer begynder at tage 

kampen op med støtte fra en græsrodsbevægelse. 

Butler er nu fanget mellem sit professionelle virke 

og hvad, der måske, er det rette at gøre.

Manuskriptet til ’Promised Land’ er skrevet af Matt 

Damon, der vandt en Oscar for sit forlæg til ’Good 

Will Hunting’ (1997), og John Krasinski (Away We 

Go), som begge medvirker i filmen. Filmen er in-

strueret af Gus Van Sant, der i sin tid gav Damon 

sit gennembrud med netop ’Good Will Hunting’, 

men som også har lavet moderne klassikere som 

’My Own Private Idaho’ (1991), ’Elephant’ (2003) og 

’Milk’ (2008).

ORIGINALTITEL Promised Land  
   
INSTRUkTøR Gus van Sant  
 
SkUESPILLERE
Matt Damon, John Krasinski,
Frances McDormand, Hal Holbrook,  
Titus Welliver, Rosemarie DeWitt  
 
LAND     
USA, Forenede Arabiske Emirater, 2012 
   
SPILLETID 106 minutter  
 
PREMIERE

15/08

dRAmA

Matt damon leder sammen med bl.a. George clooney og brad Pitt 
organisationen ‘Not On Our Watch Project’, der arbejder mod større 
katastrofer som folkedrabet i darfur.
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D

ORIGINALTITEL Red 2  
  
INSTRUkTøR Dean Parisot 
 
SkUESPILLERE
Bruce Willis, Anthony Hopkins, 
Mary-Louise Parker, Helen Mirren,   
Catherine Zeta-Jones, John Malkovich, 
Neal McDonough, David Thewlis,  
Byung-hun Lee, Brian Cox  
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 116 minutter  
 
PREMIERE

15/08

en pensionerede CIA-agent 

Frank Moses genforener sit hold 

af umage, ældre eliteagenter for at 

finde et dødbringende våben, som kan 

ændre magtbalancen i verden. For at 

missionen kan lykkes, skal de overleve 

en hær af skruppelløse lejemordere, 

hensynsløse terrorister og magtbe-

gærlige regeringsfolk, som alle er ude 

på at få fingre i det højteknologiske 

supervåben. Missionen bringer Frank 

og de andre til Paris, London og Mo-

skva, mens de må stole på deres egen 

snuhed, gammeldags metoder og ikke 

mindst hinanden for at redde verden.

Hvis The Expendables-filmene er kendt 

for at hive mere eller mindre afdan-

kede actionstjerner ned fra hylden, 

er ’Red’ og nu ’Red 2’ deres skæve, 

uforudseelige fætter, som placerer 

karakterskuespillere i mere eller min-

dre uvante action-roller. Overlappet 

er Bruce Willis, som også medvirker i 

Expendables-filmene, og som har stor 

erfaring indenfor actiongenren med 

bl.a. de fem Die Hard-film. En smule 

mere overraskende er det, at karak-

terskuespillere som Helen Mirren (The 

Queen) og John Malkovich (Burn After 

Reading) får lov til at dele øretæver ud, 

mens rollelisten suppleres af Cathe-

rine Zeta-Jones (Chicago) og Anthony 

Hopkins (Silence of the Lambs). Dean 

Parisot overtager instruktørembedet 

efter Robert Schwentke, og han har 

komisk erfaring fra film som ’Galaxy 

Quest’ (1999) og ’Fun with Dick and 

Jane’ (2005). Parisot har tilmed vun-

det en Oscar for kortfilmen ’The 

Appointments of Dennis Jennings’.

Action / Komedie

karaktererne og universet 
er løst baseret på en tegne-
serie af Warren Ellis og
cully hamner.

GaMMEL ER INGEN aLdER

RED 2
80,6 %
104 stemmer
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ret er 2154, og menneskeheden er delt i to. Den ene og yderst 

velhavende halvdel lever et paradisisk liv på den enorme 

rumstation Elysium, hvor selv alvorlige sygdomme kan elimineres, 

imens størstedelen må tage til takke med den voldsomt overbefol-

kede og i princippet ødelagte jordklode. Staten har derfor indsat 

den ubarmhjertige Secretary Rhodes til at holde Elysiums beboere 

stærkt adskilt fra Jordens befolkning, der til stadighed forsøger at 

skaffe sig illegal adgang til det forjættede land i himlen. Midt i det 

hele står den tidligere straffede Max De Costa, som modvilligt må 

acceptere en mission for at redde sit liv, men som måske kan bringe 

menneskehedens to vidt forskellige verdener i balance.

I 2009 debuterede sydafrikaneren Neill Blomkamp med den vildt 

originale og tilsvarende voldsomme science fiction- og samfunds-

satire, ’District 9’. Filmen overraskede alt og alle med stor kunstne-

risk og kommerciel succes til følge, og nu, først fire år senere, er in-

struktøren klar med ’Elysium’, der med god grund kan kategoriseres 

under ”Længe ventede begivenheder”. Matt Damon (The Bourne 

Ultimatum) spiller manden, der udfordrer verdens urimelige ind-

retning og tager kampen op med den kyniske Rhodes spillet af Jodie 

Foster (Panic Room). Der er desuden roller til Alice Braga (Preda-

tors), William Fichtner (Armageddon) og ikke mindst Sharlto Cop-

ley, der fik sit gennembrud med hovedrollen i ’District 9’.

å

FuTuRISTISk REVOLuTION

ELySIUM

ORIGINALTITEL   
Elysium   
 
INSTRUkTøR   
Neill Blomkamp 
 
SkUESPILLERE
Matt damon, Jodie Foster, 
William Fichtner, Sharlto 
copley, alice braga, diego 
Luna, Talisa Soto  
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  109 minutter 
 
PREMIERE

15/08

Science fiction
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DVD, BLU-RAY OG ON DEMAND 22/8

KINO_AUGUST2013.indd   1 18-07-2013   10:32:28

79,5 %
111 stemmer

Filmens titel er taget fra den 
græske mytologis svar på 
efterlivet 
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POT, STRIP OG SVINdEL

FAMILIEN MILLER...
LANGT OVER
GRæNSEN

Pothandleren David skal til Mexico for at hente 

et lille parti varer, så han kan tilbagebetale en 

stor gæld til sin pusher. Han er klar over den strikse 

grænsekontrol og forsøger dermed at krydse græn-

sen som en familie på ferie. Problemet er blot, at 

David er single, og derfor selv må sammensætte en 

falsk familie, der ender med en interessant blanding 

af stripperen Rose, den bortløbende Casey og den 

kiksede jomfru Kenny - alle samlet i en splinterny 

autocamper. Men det egentlige problem opstår 

først, da ”familien” står overfor at bringe et gigan-

tisk parti hash over grænsen.

De to hovedroller som henholdsvis potsmugler og 

stripper spilles af Jason Sudeikis og Jennifer Ani-

ston, der tidligere har spillet sammen i komedien 

’Horrible Bosses’ (2011). Førstnævnte er stadig et 

relativt ukendt navn herhjemme trods en del ko-

medier, TV-serier og ikke mindst satireprogrammet 

’Saturday Night Live’. Jennifer Aniston er naturligvis 

mest kendt som Rachel Green i TV-serien ’Friends’ 

(1994-2004), men har efterhånden en del succes 

med filmroller i bl.a. ’Marley & Me’ (2008) og ’The 

Break-Up’ (2006). Endelig er Ed Helms fra The Han-

gover-filmene også at finde i komedien instrueret af 

Rawson Marshall Thurber - den ansvarlige bag ’Dod-

geball: A True Underdog Story’ fra 2004.

ORIGINALTITEL We’re the Millers 
   
INSTRUkTøR    
Rawson Marshall Thurber  
 
SkUESPILLERE
Jennifer Aniston, Jason Sudeikis,   
Emma Roberts, Ed Helms, Nick Offerman, 
Thomas Lennon, Will Poulter  
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 110 minutter  
 
PREMIERE

15/08

Komedie

Trods stor succes med ’dodgeball’ fra 2004 har Rawson Marshall Thurber 
kun instrueret to film siden. ’The Mysteries of Pittsburgh’ (2008), baseret 
på en roman af Michael chabon, og nu komedien om Familien Miller.
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TJEk FILMNyT 
hVER MORGEN
hvad sker der i filmens verden? 
hvem skal spille hvad, hvem skal 
instruere og ser den nyeste super-
helte-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!

START 
DIN DAG

MED FILM-
NyhEDER!

DVD, BLU-RAY OG ON DEMAND 22/8

KINO_AUGUST2013.indd   2 18-07-2013   10:32:34
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idst vi mødte Percy Jackson, blev han beskyldt 

for at have stjålet lynkilerne fra selveste Zeus, 

og samtidig opdagede teenageren, at han var søn 

af havguden Poseidon. Hård kost for en ung mand, 

og nu lever Percy, og hans nye venner Annabeth og 

Grover, sammen med andre halvguder i Halvblods-

lejren beskyttet fra den græske mytologis mere ond-

skabsfulde væsner. Alligevel udsættes lejren for et 

voldsomt angreb, og det eneste, som nu kan redde 

deres hjem, er Det gyldne skind, som desværre befin-

der sig på bunden af uhyrernes hav. I menneskenes 

verden kendt som Bermuda-trekanten.

’Percy Jackson & uhyrenes hav’ er baseret på den an-

den af fire bøger om Percy Jackson skrevet af ameri-

kaneren Rick Riordan. Trekløveret fra den første film 

spilles igen af Logan Lerman (The Three Muskete-

ers), Annabeth Chase (Texas Chainsaw) og Brandon 

T. Jackson, ligesom Sean Bean (The Fellowship of the 

Ring) gentager sin rolle som Zeus. Blandt de nye nav-

ne finder man Nathan Fillion (Serenity) og Stanley 

Tucci (The Hunger Games). Instruktøren af de myto-

logiske begivenheder har tidligere været aktuel i de 

danske biografer med familiefilmen ’Hotel for Dogs’.

S

FaRLIGT FaRVaNd

PERcy JAckSON & 
UhyRERNES hAV 

ORIGINALTITEL    
Percy Jackson: Sea of Monsters  
  
INSTRUkTøR Thor Freudenthal 
   
SkUESPILLERE
Lorgan Lerman, Annabeth Chase, Brandon T. 
Jackson, Nathan Fillion, Stanley Tucci, 
Missi Pyle, Derek Mears  

LAND US A , 2013   
   
SPILLETID  Afventer  
   
PREMIERE

15/08

AdVentURe

bogserien om 
Percy Jackson er 
solgt i mere end 
20 mio. eksemplarer
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80,9 %
175 stemmer

DVD, BLU-RAY OG ON DEMAND 22/8

KINO_AUGUST2013.indd   3 18-07-2013   10:32:39
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kæRLIGhEd
VEd TREdJE 
bLIk?

 bEFORE    
 MIDNIGhT

ORIGINALTITEL   
Before Midnight  
 
INSTRUkTøR   
Richard Linklater 
 
SkUESPILLERE
Ethan Hawke, Julie Delpy

LAND US A , 2013  
 
SPILLETID  109 minutter 
  
PREMIERE

22/08

dRAmA/
RomAntiK

MåNEDENS
ANbEFALING 

FILMENS 
ANATOMI

 When harry Met Sally (17%)
 husbands and Wives (17%)
 Lost in Translation (13%)
 (500) days of Summer  (12%)
 Your Sister’s Sister  (12%)
 away We Go (10%)
 blue Valentine  (6%)
 Revolutionary Road (5%)
 À bout de souffle (4%)
 closer (4%)

17%

17%

13%12%

12%

10%

6%

5% 4%
4%
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R ichard Linklaters seneste film kan enten ses selvstæn-

digt som et sjældent indblik i to tilfældige menneskers 

privatliv eller som tredje del af instruktørens trilogi, der i 

forvejen tæller ’Before Sunrise’ og ’Before Sunset’. Er man 

i førstnævnte situation, har man en stor trilogi i vente, og i 

så fald ville et længere handlingsreferat af forholdet mellem 

de to hovedpersoner være ganske informativt. Har man al-

lerede set filmene fra 1995 og 2004, er situationen en anden. 

I den første film, som efterhånden er blevet 18 år gammel, 

mødte Jesse og Celine hinanden på en togrejse, og spende-

rede impulsivt et døgn sammen i Wien. Tiden var domineret 

af 90er fænomener som interrail og grunge, og filmens im-

proviserede dialog gav indtryk af et virkeligt møde mellem 

to unge mennesker. Den åbne slutning efterlod publikum 

uvidende om det unge pars skæbne, og først ni år senere 

fik man svaret. 

Fortsættelsen ’Before Sunset’ var derfor ventet med 

spænding. Blev de nogensinde kærester, var de mulig-

vis stadig sammen, eller mødtes de overhovedet igen 

præcist ét år efter Wien, som de aftalte i slutningen 

af forgængeren? Alle spørgsmål blev besvaret i den 

Paris-baserede fortsættelse, men alligevel formåede 

slutningen i anden ombæring at være endnu mere 

åben. Spørgsmålene på tærsklen til ’Before Midnight’ 

er derfor lige så ubesvarede, som de var inden den 

forrige film, og derfor ville et handlingsreferat tage 

noget af glæden, og ikke mindst spændingen, ved 

gensynet med de to hovedroller, som vi denne gang 

møder i Grækenland.

De altoverskyggende hovedroller i ’Before Mid-

night’ spilles af Ethan Hawke og Julie Delpy, som 

sammen med instruktøren Richard Linklater 

(The School of Rock) mere eller mindre impro-

viserer sig igennem filmen, hvilket også var 

tilfældet i de to forgående film, der begge er 

blevet kunstnerisk anerkendte og populære 

bidrag til filmhistorien. Trekløveret modtog 

endda en Oscarnominering for deres fælles ma-

nuskript til ’Before Sunset’. Ethan Hawke, der er 

kendt fra film som ’Gattaca’ (1997) og ’Training Day’ 

(1991), veksler ofte mellem mainstream og mere eksperi-

menterende produktioner, imens Julie Delpy primært op-

træder i mindre film som ’Broken Flowers’ (2005) og ’Two 

Days in New York’ (2012). Det er endnu uvist, om Richard 

Linklater og de to skuespillere vender tilbage med et evt. 

fjerde kapitel i år 2022.

KINO_AUGUST2013.indd   4 18-07-2013   10:32:48
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Lad SPILLET bEGYNdE

PARANOIA

A dam Cassidy har talentet, udseendet og ver-

den ligger for hans fødder. Der mangler kun 

én ting. Drømmejobbet. Da han pludseligt ansættes 

i en prestigefyldt og moralsk udfordret stilling in-

den for højteknologisk udvikling, er mulighederne 

uendelige, men medaljens bagside viser sig hurtigt 

at være grimmere end først antaget. Adams chef 

rivaliserer indædt med sin værste konkurrent, den 

ligeledes magtfulde Nicholas Wyatt, og den unge 

mand bliver ufrivilligt en afgørende brik i en verden 

af industrispionage og livsfarlige relationer.

Hvis plottet i ’Paranoia’ er hørt et par gange før, 

kompenseres der til gengæld rigeligt på skuespil-

lerfronten.  Liam Hemsworth fra Hunger Games-se-

rien har hovedrollen, imens de to konkurrerende 

milliardærer spilles af Harrison Ford og Gary Old-

man, der genforenes for første gang siden ’Air Force 

One’ fra 1997. Thrilleren er instrueret af manden bag 

’Legally Blonde’ (2001), ’21’ (2008) og ’Killers’ (2010), 

og romanen bag filmen er skrevet af Joseph Finder. 

Han har tidligere fået filmatiseret romanen ’High 

Crimes’ (2002), som havde Ashley Judd og Morgan 

Freeman på rollelisten.

ORIGINALTITEL Paranoia  
  
INSTRUkTøR Robert Luketic 
 
SkUESPILLERE
Liam Hemsworth, Harrison Ford,   
Gary Oldman, Amber Heard,   
Josh Holloway, Richard Dreyfuss,   
Julian McMahon  
 
LAND USA, Frankrig, 2013  
 
SPILLETID Afventer  
 
PREMIERE

22/08

thRilleR

kevin Spacey blev tilbudt Gary Oldmans rolle men takkede nej.



D

ORIGINALTITEL   
The Mortal Instruments: 
City of Bones    
 
INSTRUkTøR Harald Zwart 
 
SkUESPILLERE
Lily Colins, Jamie Campbell 
Bower, Lena Headey, Jonathan 
Rhys-Meyers, Kevin Durand, 
Jared Harris, Aidan Turner, Kevin 
Zegers

LAND US A , 2013  
 
SPILLETID  Afventer 
  
PREMIERE

22/08

AdVentURe 

en tilsyneladende normale teenagepi-

ge, Clary Fray, bor i New York sammen 

med sin mor. Da moren en dag kidnappes af et 

overnaturligt monster, går en frygtindgydende 

sandhed op for den unge pige. Hun nedstam-

mer fra en lang race af engle-krigere kaldet 

skyggejægere. Som del af den hemmelige klan 

er det Clarys opgave at beskytte verden imod 

de mange dødbringende væsener, der lever 

i storbyens underverden. Clary kommer nu i 

lære hos den fascinerende, men farlige Jace, 

der samtidig lover at hjælpe med at finde hen-

des mor. 

’The Mortal Instruments’ er baseret på Cas-

sandra Clares storsælgende ungdomsbogserie 

’Dødens instrumenter’. I rollerne som Clary 

og Jace ses de allerede erfarne skuespillere 

Lily Collins (Mirror, Mirror) og Jamie Camp-

bell Bower (The Twilight Saga: New Moon). 

Clarys mor spilles af Lena Headey fra TV-seri-

en ’Game of Thrones’ (2011- ), mens Jonathan 

Rhys-Meyers (Match Point), Kevin Durand (I 

Am Number Four) og Jared Harris (Sherlock 

Holmes: Game of Shadows) medvirker i større 

roller. Filmatiseringen af den anden bog i seri-

en, ’City of Ashes’, er allerede planlagt og for-

ventes at få premiere i 2014. 

ThE MORTAL
INSTRUMENTS: 
DæMONERNES by
SkYGGEJaGENdE TEENaGERE

85,9  %
224 stemmer

Vind billetter til gallapremieren i 
Norge. Konkurrence på side 10.
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buddY-cOP-kOMEdIE På EN hELT NY MådE

ThE hEAT

A shburn er en dygtig, men også irriterende 

korrekt og ikke særligt vellidt FBI-agent. Imod 

sin vilje bliver hun forflyttet til Boston og sat sam-

men med sin diametrale modsætning - den grove, 

storbandende politibetjent Mullins, der tilmed har 

en meget kort lunte. Den ene gør tingene helt efter 

bogen, og den anden gør tingene på sin egen måde. 

Men måske er det netop denne kombination tilføjet 

en håndfuld utraditionelle metoder, der er nødven-

dig , hvis det umage makkerpar skal have ram på en 

magtfuldt og nådesløs narkobaron.

Sandra Bullock har holdt forholdsvis lav profil, siden 

hun vandt en Oscar for sin hovedrolle i football-dra-

maet ’The Blind Side’ (2009), men nu er hun stærkt 

tilbage i en komisk rolle som den regelrette FBI-

agent, der må tækkes med Melissa McCarthys brov-

tende politibetjent. Instruktøren hedder Paul Feig, 

og han gav tøsekomedien et skud grovkornet humor 

i ’Bridesmaids’ (2011), hvor Melissa McCarthy blev 

Oscar-nomineret for sin birollepræstation. Denne 

gang fornyer han den klassiske buddy-cop-komedie, 

som man kender fra 1980erne med ’48 Hrs.’ (1982) 

og ’Dødbringende våben’ (1987), men som normalt 

fokuserer på et makkerskab mellem to mænd.

ORIGINALTITEL The Heat  
  
INSTRUkTøR Paul Feig 
 
SkUESPILLERE
Sandra Bullock, Melissa McCarthy,  
Marlon Wayans, Michael Rapaport,  
Taran Killam, Thomas F. Wilson, 
Demián Bichir   
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 117 minutter  
 
PREMIERE

22/08

Action / Komedie

Filmen gav Sandra bullock karrierens bedste 
åbningsweekend med 39,1 mio. dollars.
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meTeora
uMuLIG kæRLIGhEd

ORIGINALTITEL Metéora 
 
INSTRUkTøR Spiros Stathoulopoulos 
  
SkUESPILLERE
Theo Alexander, Tamila Koulieva- 
Karantinaki  
 
LAND 
Tyskland, 
Grækenland, 
Frankrig, 2012 
 
SPILLETID 
82 minutter 
 
PREMIERE

22/08 

dRAmA

F

ra de store pyramider i Giza til Dubais skibane 

i ørkenen. Fra Versailles i Frankrig til Monu-

ment Valley i USA. Fra Betlehem i Israel til Silke-

borg Museum i Danmark. ’Samsara’ kommer vidt 

omkring, når den forsøger at undersøge ordets 

betydning: nemlig fødsel, død og genfødsel. Alt fra 

hellig jord til katastrofeområder over industrikvar-

terer og naturens vidundere vises og fremstilles, 

når makkerparret Ron Fricke og Mark Magidson 

forsøger at finde den strøm af sammenhæng, der 

løber igennem vores liv.

Optagelserne til dokumentarfilmen fandt sted fra 

2007-2012 i 25 lande og fem kontinenter. Instruk-

tøren Ron Fricke og producenten Mark Magidson 

viderefører temaerne fra deres tidligere fælles 

projekter ’Chronos’ (1985) og ’Baraka’ (1992), som 

både indbragte priser og introducerede en ny visu-

el og musikalsk kunstfærdighed til filmens medie. 

Filmskaberne overvejede at optage den digitalt, 

men valgte i stedet at skyde den på 70mm film for 

at opnå den panoramiske fornemmelse, man ken-

der fra filmklassikere som ’Ben-Hur’ (1959), nyere 

værker som ’The Master’ (2012) samt ikke mindst 

Frickes egen ’Baraka’.

SamSara
LIVETS hJuL

ORIGINALTITEL Samsara  
 
INSTRUkTøR Ron Fricke 
 
LAND USA, 2011   

 
SPILLETID 
102 minutter 
 
PREMIERE

28/08

doKUmentAR

F

orelskelse er en smuk ting, men kontroversiel 

når den opstår mellem en nonne og en munk. 

I ’Meteora’ er det den virkelighed, de to hovedrol-

ler konfronteres med, når deres vaneprægede liv, 

de daglige ritualer og ikke mindst løftet om askese 

udfordres kraftigt. Alt må holdes hemmeligt, men 

ved hjælp af signaler og flygtige møder formår de 

at nære deres spirende forelskelse. Efterhånden 

som de mere menneskelige lidenskaber griber fat, 

må de begge stille spørgsmål ved deres religiøse 

hengivenhed.

’Meteora’ er navnet på et græsk kloster i Thessali-

en, hvis naturligt udformede sandstenssøjler ofte 

forsvinder i skyerne. Instruktøren Spiros Stathoul-

opoulos supplerer realfilm med animationssekven-

ser, som udvider den traditionelle ortodokse ikono-

grafi til også at fortælle historien om en kærlighed, 

der er udspændt mellem himmel og jord. Alt imens 

helvedet og alle dets pinsler lurer derunder. Rollen 

som munken spilles af Theo Alexander, som bl.a. 

har spillet med i enkelte afsnit af vampyrserien 

’True Blood’ (2008- ).



bOYbaNd-SENSaTION GåR TIL FILMEN

ONE DIREcTION: 
ThIS IS US

One direction er det første 
britiske band, hvis debutalbum  
gik direkte ind på en 1. plads i uSa

ORIGINALTITEL This Is Us  
  
INSTRUkTøR Morgan Spurlock  
  
MEDVIRkENDE
Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik,  
Louis Tomlinson, Liam Payne 

LAND US A , 2013   
   
SPILLETID  Afventer  
   
PREMIERE

28/08

doKUmentAR / 
mUSiKfilm D e fem drenge Niall Horan, Zayn Malik, Liam 

Payne, Harry Styles og Louis Tomlinson 

deltog alle som solister i den britiske udgave af X 

Factor 2010, men dommeren Simon Cowell satte 

dem sammen som en gruppe kaldet One Directi-

on. Bandet fik en 3. plads i TV-programmet, men 

dette var blot starten på deres rejse. I dag er One 

Direction en sand verdenssensation med millio-

ner af super-dedikerede - oftest unge - fans, der 

følger deres idoler i tykt og tyndt. På trods af 

bandets korte levetid har de allerede fået marke-

ret sig som Justin Bieber-generationens svar på, 

hvad Take That og Backstreet Boys var i 90erne.

3D-koncertfilmen ’One Direction: This is Us’ er 

instrueret af Morgan Spurlock, der tidligere 

har stået bag dokumentarfilm som ’Super Size 

Me’ (2004) og ’The Greatest Movie Ever Sold’ 

(2011). Filmen blander koncertoptagelser fra 02 

Arenaen i London med bag-om-scenen-materia-

le, der fortæller bandets historie via interviews 

med drengene selv, deres familie samt deres 

fans.

3D86,6 %
235 stemmer
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One direction er det første 
britiske band, hvis debutalbum  
gik direkte ind på en 1. plads i uSa

SuPERhELT FåR FLERE øRETæVER

kIck-ASS 2: 
bALLS TO ThE WALL

Den selvproklamerede superhelt, Kick-Ass, 

er tilbage for at bekæmpe kriminalitet med 

banden Justice Forever, der har Colonel Stars and 

Stripes i spidsen. Men Hit-Girls alter ego er blevet 

afsløret, og hun er nu tvunget til at hænge kappen 

i skabet, og må i stedet bruge sin tid på mobbende 

piger fra gymnasiet. Alt imens sidder den tidligere 

aspirant til Kick-Ass’ makker, Red Mist - genfødt 

som The Motherfucker - i den anden ende af byen 

og er klar med sit eget tæskehold for at hævne sin 

fars død. Linjerne er trukket op, og det kan kun ende 

i et regulært sammenstød mellem de autodidakte 

helte og skurke. 

Forgængeren ’Kick-Ass’ fra 2010 blev et stort inter-

nationalt hit, og efterfølgeren var klar til produktion 

i september 2012 inklusiv en række tilbagevenden-

de karakterer.  Skuespillerne Aaron Taylor-Johnson, 

som spiller Kick-Ass, og Chloë Grace Moretz, der 

har rollen som Hit-Girl, brød begge for alvor igen-

nem i den første film og kan snart ses i reboots af 

henholdsvis ’Godzilla’ (2014) og ’Carrie’ (2013). Jim 

Carrey (Yes Man) folder sig ud som Colonel Stars 

and Stripes, en tidligere hårdkogt mafiaboss, der 

nu har dedikeret sit liv til at rydde op i kriminelt af-

skum. Kick-Ass-filmene er baseret på Mark Millar og 

John Romita, Jr.’s tegneserier fra 2008-2010 udgivet 

af det Marvel-ejede forlag Icon.

ORIGINALTITEL Kick-Ass 2  
  
INSTRUkTøR Jeff Wadlow 
 
SkUESPILLERE
Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace 
Moretz, Jim Carrey, Christopher Mintz-
Plasse, John Leguizamo, Morris Chestnut 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 113 minutter  
 
PREMIERE

29/08

Action / Komedie

82 %
164 stemmer
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REJSEkONGEN & POLITIkEREN

SPIES & GLISTRUP

S imon Spies, den unge direktør for rejsesel-

skabet Spies Rejser, møder i 1960erne sin 

gamle studiekammerat fra Københavns Universitet, 

Mogens Glistrup. De to topbegavede, excentriske 

mænd påbegynder et venskab, som de begge får 

gavn af. Spies anvender Glistrups viden om skatte-

systemet til hurtigst muligt at skubbe sin forretning 

fremad, og Glistrup bruger Spies som en mulighed 

til at finde og synliggøre huller i det danske skatte-

system. De udfordrer begge Janteloven, men ven-

skabet kommer på en hård prøve, da deres forskelli-

ge virkelighedsopfattelser kolliderer.

Instruktøren Christoffer Boe slog igennem med 

den anmelderroste ’Reconstruction’ fra 2003 og har 

siden primært bevæget sig inden for den kunstne-

riske filmgenre. ’Spies & Glistrup’ er dog en anden 

og mere bred størrelse, og dramaet er inspireret 

af historien om to af Danmarks mest farverige per-

sonligheder. Pilou Asbæk spiller Simon Spies og er 

kendt fra TV-serien ’Borgen’ (2010- ) samt filmene 

’R’ (2010) og ’Kapringen’ (2012). Mogens Glistrup 

portrætteres af Nicolas Bro, der tidligere har med-

virket i samtlige af Christoffer Boes spillefilm og så 

alsidige øvrige værker som ’Kongekabale’ (2004), 

’Fuglejagten’ (2012) og ’Undskyld jeg forstyrrer’ 

(2012).

ORIGINALTITEL Spies & Glistrup 
   
INSTRUkTøR Christoffer Boe 
 
SkUESPILLERE
Pilou Asbæk, Nicolas Bro,   
Jesper Christensen, Trine Pallesen  
 
LAND Danmark, 2013  
 
SPILLETID 100 minutter  
 
PREMIERE

29/08

dRAmA

Simon Spies var bl.a. kendt for sit forbrug  af ”morgenbolledamer”
og Mogens Glistrup som politisk stifter af Fremskridtspartiet.

75,2  %
76 stemmer

Læs mere 
på side 44



NæSTE MåNEDS FILM
05/09
The BuTler
Præsidenter og tjenestefolk

JoBS
Ashton Kutcher er manden bag Apple

Pain & Gain
Kriminelle bodybuildere

SmØlFerne 2
Mere smølf!

12/09
The GrandmaSTer
Bruce Lees læremester

hÅBeTS land
Japansk jordskælvsdrama

naTTenS dÆmoner
Gespenster på gården

ruSh
Biografisk Formel 1-drama

The To do liST
Seksuel huskeliste

19/09
den STore SKØnhed
Det søde liv?

laST dayS on marS
Mars attacks

ThanKS For SharinG
Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo og sex

WhiTe houSe doWn
Præsident under angreb

you're neXT
Uventet besøg

26/09
diana
Naomi Watts er Lady Di

FlyVemaSKiner
Flyvende animationsfilm fra Disney

riddiCK
Vin Diesel i mørket

runner runner
Justin Timberlake vs. Ben Affleck

JObS FLYVEMaSkINER

SMøLFERNE 2

dIaNa

ThE GRaNdMaSTER

PaIN & GaIN

NaTTENS dæMONER

Film ændrer ofte premieredato. Følg den opdaterede liste på www.kino.dk
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 Det kræver skuespillere af format at spille så karismatiske og 

 excentriske mænd som Simon Spies og Mogens Glistrup. 

 Heldigvis er det netop format, der karakteriserer Pilou 

 Asbæk og Nicolas Bro, der nu er aktuel i det danske 

 drama ’Spies & Glistrup’. Vi har stillet de to skue- 

 spillere ti spørgsmål hver om deres roller, 

 filmsmag og hinanden. 

47

AF DANIEL bENTIEN

INTERVIEW
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 Hvad ved din karakter 

 minder mest om dig selv? 

Det må være hans forkærlig-

hed for bordtennis. Spies er så 

komplekst et menneske, at det 

ville være en længere diskussi-

on at gå længere ind i hans og 

min personlighed. Grunden til, 

at jeg holder så meget af at spil-

le Simon Spies er, at han ligger 

så langt væk fra min egen per-

sonlighed.

 Hvem er danmarkshistoriens      

 mest markante personlighed? 

Det er jo umuligt at svare på 

- Danmark har så mange mar-

kante personligheder, at det 

ville være helt vildt unfair at 

reducere dem til én person. 

Jeg synes dog, at Dronning 

Margrethe 1. var fantastisk. 

Hun samlede Kalmarunionen 

og gjorde dermed det, ingen 

mænd kunne gøre.

 Hvad gør en god 

 biografisk film? 
Et godt manuskript, en interes-

sant historie og en ny vinkel. Vi 

kender alle Spies og Glistrup, 

men vi vidste ikke, at de var ven-

ner. Det er vores vinkel. Vores 

film er jo en fiktionsfortælling 

med rigtige og opdigtede scener 

- og 99,99 procent af al fiktion er 

digtning. Selv dokumentarfilm 

sætter du inden for en ramme.

 Hvilken historisk personlig- 

 hed ville du allerhelst spille? 

Spies er ved Gud én af de per-

soner, jeg allerhelst ville spille. 

Han er så kompleks, og han har 

så mange lag og dybder, som 

man aldrig kan komme i nær-

heden af. Han er en drømme-

karakter at få lov til at spille.

 Beskriv Nicolas Bro med 

 tre ord 

Fænomenal. Urtalent. Elskelig.

 Har du nogensinde været på  

 charterferie? Hvis ja, hvad  

 synes du om det?

Jeg har de sidste 20 år holdt fe-

rie på Mallorca, men ikke som 

charterferie.

 Hvilken scene var den 

 vanskeligste at indspille? 

Det var meget grænseover-

skridende, første gang jeg 

skulle være sammen med alle 

morgenbolledamerne. Det var 

voldsomt, fordi der ikke bare 

var én genert skuespiller men 

ti generte skuespillere. Men alt 

var virkelig cool, fordi stemnin-

gen var så afslappet. Det, Chri-

stoffer gjorde, var at afmontere 

seriøsiteten. Og det gør man jo 

lynhurtigt, når man smider tø-

jet, står med skæg og stiv tisse-

mand og siger, at man hedder 

Simon Spies, og nu er man her 

for at finde en morgenbolleda-

me. Det er jo pissesjovt, og det 

gjorde også, at pigerne slappe-

de lidt mere af.

 Hvordan føles det, at en stor      

 del af ungdommen først 

 lærer Simon Spies at kende 

 via din fortolkning?

Jeg håber, at der kommer en 

interesse, som gør, at de unge 

har lyst til at google ham, og at 

vi viser, at det er tilladt at være 

excentrisk og tilladt at være sin 

egen.

 Hvad er den bedste 

 danske film, du har set? 

Danmark har lavet så mange 

gennem tiderne, men jeg vil 

gerne nævne de fem titler, 

der har betydet mest for mig: 

’Pusher’, ’Mifunes sidste sang’, 

’Reconstruction’, ’Festen’ og 

’Idioterne’. Det var første gang, 

jeg tænkte: Wow! Fuck, det er 

godt!

 Hvad er din bedste biograf-

 oplevelse? 

Det må være, da jeg så den 

første ’Men in Black’ til ver-

denspremieren, fordi der var 

vildt god stemning, og vi hav-

de glædet os i flere måneder 

til filmen. Samtidig havde Will 

Smith lavet en videohilsen, så 

det gik rent ind.

PILOU ASbæk
 (Simon Spies)
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NIcOLAS bRO 
(Mogens Glistrup)

 Hvad ved din karakter 

 minder mest om dig selv? 

Det må jo nok være, at jeg ikke 

har noget kørekort - det havde 

Glistrup heller ikke.

 Hvem er danmarkshistoriens   

 mest markante personlighed? 

Jeg vil mene, at det må være 

Harald Blåtand. Han samlede 

danerne og gjorde dem krist-

ne. Det, vil jeg mene, er den 

handling, der har været mest 

kulturbærende for Danmarks 

udvikling til nu. Min personlige 

favorit, som den der har haft 

mest indflydelse på resten af 

verden, er Niels Bohr.

 Hvad gør en god biografisk 

 film? 

Et godt manuskript.

 Hvilken historisk personlig- 

 hed ville du allerhelst spille? 

Uha, der er virkelig mange 

spændende. Måske Estrup, han 

er det tætteste på en diktator, 

vi har haft efter Grundloven i 

1849. Han regerede Danmark i 

19 år med hård hånd. Til sidst 

sad han på magten med kun 

otte mandater for de konserva-

tive. Demokratiet var sat totalt 

på porten. Det spejler lidt visse 

Østeuropæiske såkaldte demo-

kratier i vore dage. 

 Beskriv Pilou Asbæk med 

 tre ord 

Åben. Knalddygtig. Kæmpeud-

stråling.

 Har du nogensinde været 

 på charterferie?  Hvis ja, 

 hvad synes du om det?

Ja, det har jeg. Jeg foretrækker 

byferie.

 Hvilken scene var den 

 vanskeligste at indspille?

Dem alle sammen. Jeg satsede 

butikken hver gang. Jeg var nok 

mest nervøs til den allerførste 

scene på Regensen.

 Hvordan føles det, at en stor 

 del af ungdommen først 

 lærer Mogens Glistrup at 

 kende via din fortolkning?

Det har jeg sgu ikke gjort op 

med mig selv. Jeg er ikke sikker 

på, at jeg overhovedet har en 

mening om det. Det føles vel 

egentlig meget godt. Jeg håber 

nok mest af alt, at de har lyst til 

at gå ind og se den.

 Hvad er den bedste danske 

 film, du har set? 

Lars von Triers ’Antichrist’.

 Hvad er din bedste biograf- 

 oplevelse?

’Star Wars’ i Drive-in Bio som 

syvårig i 1979. Det var en van-

vittig ud-af-kroppen-oplevelse. 

Som voksen tror jeg, det må 

have været David Lynchs ’Lost 

Highway’. Men der har egentlig 

været en del som voksen i det 

hele taget. Jeg har også siddet 

i New York og set Sam Ramis 

’Spider-Man’ på åbningsdagen. 

Jeg græd som pisket under hele 

Spider-Mans oprindelseshisto-

rie. Bagefter så jeg den én gang 

til og græd igen. Den første 

halve time med Peter Parkers 

forvandling/forbandelse havde 

jeg drømt om at se, siden jeg 

var seks år gammel…

Jeg græd som pisket under hele Spider-

Mans oprindelseshistorie. Bagefter så jeg 

den én gang til og græd igen

Foto: Christian Geisnaes

”

’Spies & Glistrup’ 
får premiere 

den 29. august
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kON-TIkI

Norges Oscar-kandidat følger Thor Heyerdahls 

rejse på en flåde af balsatræ tværs over Stilleha-

vet, med alt hvad det medfører af hajangreb og 

fjendtligt vejr. Filmens to instruktører, Joachim 

Roenning og Espen Sandberg, er efterfølgende 

blevet hyret til at stå bag det næste Jack Spar-

row-eventyr, ’Pirates of the Caribbean 5’.

BLU-R Ay/DvD 01/08

SMAGEN AF RUST OG bEN

Prisvindende fransk drama om en arbejdsløs 

mand, der tager sin søn med til Den Franske 

Riviera, hvor det lykkes ham at få job. Her møder 

han den smukke Stéphanie, og da hun kort efter 

kommer ud for en tragisk ulykke, er Alain den 

første, hun kontakter. Marion Cotillard (Spurven, 

Inception) har den kvindelige hovedrolle i Jacques 

Audiards anmelderroste film.

DvD 01/08

ThE hOST

En helt almindelig pige (Saoirse Ronan) bliver 

besat af en parasit fra det ydre rum i filmatise-

ringen af Stephenie Myers første roman efter 

Twilight-serien. Filmen er instrueret af Andrew 

Niccol - manden bag andre science fiction-film 

som ’Gattaca’ (1997) og ’In Time’ (2011).

BLU-R Ay/DvD 01/08

I GIVE IT A yEAR

Den romantiske komedie er svær at forny, men 

Dan Mazer gør et forsøg med sin britiske kome-

die, hvor Nat og Josh mødes og kort efter gifter 

sig med hinanden. Et år senere er de forskelle, 

som til at begynde med var en del af tiltræknin-

gen, så markante, at de begge kigger til andre 

sider for at finde kærligheden. Rose Byrne (Bri-

desmaids), Rafe Spall (Life of Pi), Anna Far-

ris (Scary Movie) og Simon Baker (The Devil 

Wears Prada) har de fire vigtigste roller i filmen.

BLU-R Ay/DvD 15/08

TyRANNOSAUR

Den selvdestruktive Joseph (Peter Mullan) får en 

sidste chance fra uventet kant i det stærkt anmel-

derroste britiske drama. Med filmen debuterer 

Paddy Considine som instruktør efter en lang ræk-

ke filmroller i bl.a. ’The Bourne Ultimatum’ (2007) 

og ’In America’ (2002).

DvD 15/08
 

NYE TITLER

bLU-RAy/DVD
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NYE TITLER

ThE PLAcE bEyOND ThE PINES 

“What we do in life echoes in eternity”, prokla-

merer Russell Crowe som bekendt i ’Gladiator’, 

men mindre kan også gøre det. Eksempelvis 

fædres handlinger og deres indflydelse på næste 

generation, som det er tilfældet i dette mørke 

drama med Bradley Cooper, Ryan Gosling og Eva 

Mendes.

BLU-R Ay/DvD 22/08

SAMMyS STORE EVENTyR 2 

Denne gang er havskildpadderne Sammy og 

Ray blevet bedstefædre, og de nyder livet i det 

varme sand og det tropiske hav, mens de holder 

øje med deres ny udklækkede børnebørn, Ella og 

Rickey. Men idyllen bliver brudt, da Sammy og 

Ray bliver fanget og ender som turistattraktion i

et stort akvarium i Dubai. Nu må en redningsak-

tion sættes i gang.

BLU-R Ay/DvD 22/08

IRON MAN 3

Robert Downey Jr. ifører sig for tredje gang 

rustningen. Denne gang for at besejre terrori-

sten Mandarin (Ben Kingsley). Shane Black (Kiss 

Kiss Bang Bang) har instrueret ’Iron Man 3’, der 

er baseret på Marvels tegneserie og foregår 

efter handlingen i ’The Avengers’, der samlede 

flere af de populære superhelte. Gwyneth 

Paltrow, Guy Pearce og Don Cheadle er også 

med på rollelisten.

BLU-R Ay/DvD 27/08

IDENTITy ThIEF

En forretningsmand får stjålet sit kreditkort, og 

ikke mindst sin identitet, af en ganske horribel 

kvinde i komedien af manden bag ’Horrible Bos-

ses’. De to hovedroller spilles af Jason Bateman 

(Arrested Development, Juno) og Melissa Mc-

Carthy (Bridesmaids). Sidstnævnte er biograf-

aktuel denne måned med ’The Heat’.

BLU-R Ay/DvD 29/08

SILVER LININGS PLAybOOk

Bradley Cooper og familie (inklusiv en formi-

dabel Robert De Niro) bevæger sig konstant på 

kanten af rendyrket galskab i David O. Russells 

romantiske drama, der resulterede i en Oscar 

for Bedste kvindelige hovedrolle til Jennifer 

Lawrence.

BLU-R Ay/DvD 29/08 

BD 21884
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D yk ned under vandet og tag med på nye eventyr i dette farvestrålende 
univers, og mød de to havskildpadder Sammy og Ray. Sammy og Ray 
er bedste venner og nyder livet på en lille koralø, hvor de hjælper 

de nyklækkede små skildpadder Ricky og Ella ud til havet. Men pludselig 
bliver Sammy og Ray fanget og sendt til Dubai, hvor de skal være en del af 
en storslået akvarieudstilling for turister. Sammy og Ray begynder at lægge 
flugtplaner, men så dukker lille Ricky og Ella op. De to små havskildpadder er 

fast besluttet på at hjælpe Sammy og Ray med at bryde ud - se med om det 
lykkedes at befri Sammy og hans gode ven Ray. DANSKE STEMMER: Henrik Prip (Sammy), Vibeke Dueholm (Sally og Rosie), Michael Hasselflug (Albert), Laura 

Wendel Thygesen (Annabelle), Pernille Højmark (Consuela), Lars Kristian Ranthe (Don Å), Ida Malene Damsgaard 

(Ella), Sonny Oliver Lahey (Jack), Mads M Nielsen (Jimmy), Jens Andersen (Louis), Ole Gorter Boisen (Manuel 

Ornefisk), Mette Marckmann (Margit), Donald Andersen (Mark), Søren Hauch-Fausbøll (Maurice), Jens Jacob 

Tychsen (Philip), Peter Ganzler (Ray), Laurits Kaysen (Ricky), Jette Sievertsen (Rita)
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DIREkTE På bLU-RAy/DVD
Film der gik uden om biografen

42
Film om amerikanske sportsgrene har ofte svært 

ved at nå frem til de danske biografer, og særligt 

baseball-genren har det hårdt. ’42’ udkommer i 

stedet direkte til hjemmebiografen, og historien 

følger afroamerikaneren Jackie Robinson (Chad-

wick Boseman), der var med til at lede vejen for 

senere generationer i et racistisk præget samfund 

i 1940erne.  Robinsons manager, der brød de 

usagte regler, spilles af Harrison Ford.

BLU-R Ay/DvD 13/08

ThE LAST ExORcISM PART II  
Den første film i serien om djævelskab og besæt-

telse indspillede mere end 20 gange sit budget 

i de amerikanske biografer, og den uundgåelige 

2’er udkommer nu direkte på DVD ligesom for-

gængeren, der heller ikke nåede det store lærred 

herhjemme.

DvD 15/08

DEADFALL
Et godt cast (Clive Owen, Olivia Wilde, Charlie 

Hunnam, Kris Kristofferson og Sissy Spacek) og 

et fejlslået casino-røveri blandt søskende var ikke 

nok til en dansk biografpremiere, men nu kan 

thrilleren ses hjemme i stuen. Østrigeren Stefan 

Ruzowitzky, der stod bag Oscarvinderen ’Forfal-

skerne’ (2007), har instrueret.

DvD 15/08 

ThE GUILT TRIP
Seth Rogen spiller en opfinder, der vil tage på 

sit livs road trip, men som ender med at få sin 

mor (Barbra Streisand) med på slæb. Filmen er 

instrueret af den rutinerede Anne Fletcher, der 

tidligere har iscenesat populære komedier som 

’27 Dresses’ (2008) og ’The Proposal’ (2009).

BLU-R Ay/DvD 15/08

GAMbIT
Colin Firth har hovedrollen som kuratoren og 

kunsteksperten Harry Deane, der vil overtale en 

rig kunstsamler til at købe et falsk Monet-male-

ri, men for at få hjælp må han hyre en texansk 

cowgirl i form af Cameron Diaz. Krimikomedien 

har manuskript af selveste Coen-brødrene, men 

filmen er instrueret af Michael Hoffman (One 

Fine Day).

BLU-R Ay/DvD 22/08
 

ThIS IS 40
Komedien ’Knocked Up’ var en ganske realistisk 

komedie om en uønsket graviditet og to af bi-

karakterne, Pete og Debbie, har med ’This Is 40’ 

fået deres egen film. Også denne gang blandes 

det hverdagskomiske med mere seriøse situati-

oner, og instruktøren er igen Judd Apatow, der 

udover den første film også står bag ’The 40 Year 

Old Virgin’ fra 2005. På rollelisten finder vi Paul 

Rudd, Leslie Mann, Jason Segel og Megan Fox.

BLU-R Ay/DvD 29/08
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VARM OP TIL bIOGRAFTUREN

dRENGERøVE

REd

bEFORE SuNRISE

MONSTERS, INc.

dISTRIcT 9

kIck-aSS

PERcY JackSON & LYNTYVEN

DRENGERøVE (2010)

Komedie om fem barndomsvenner der 

tager på forlænget weekend, efter at 

være blevet genforenet til deres high 

school basketballtræners begravelse. 

SE FILMEN FøR: dRENGERøVE 2

MONSTERS, INc. (2001) 

Med ’Monsters, Inc.’ beviste Pixar, at de 

for alvor kunne skabe succeser uden for 

Toy Story-universet, som de på dette 

tidspunkt havde produceret to af. Mon-

strene Mike og Sulley blev øjeblikkelige 

favoritter. 

SE FILMEN FøR: MONSTERS uNIVERSITY

RED (2010) 

Specialagenten Frank Moses samler sine 

tidligere (og nu ikke helt unge) kollegaer 

til at finde den lejemorder, der truer hans 

fredelige otium.

SE FILMEN FøR: REd 2

DISTRIcT 9 (2009)

Neill Blomkamp brød nærmest igennem 

lydmuren med den nyskabende ’District 

9’ om et fremtidigt Johannesburg i 

Sydafrika, hvor et rumskib svæver ilde-

varslende over byen. 

SE FILMEN FøR: ELYSIuM

PERcy JAckSON & LyNTyVEN

Den første filmatisering af Rick Riordans 

bestsellerserie introducerede halvguden 

Percy Jackson, der som teenager opda-

ger, at han er søn af den græske havgud 

Poseidon.

SE FILMEN FøR: 

PERcY JackSON & uhYRENES haV

bEFORE SUNRISE (1995) 

bEFORE SUNSET (2004) 

Ethan Hawke og Julie Delpy spiller 

Jesse og Celine, der i den første film 

mødes i Wien, og som ni år senere mø-

des i Paris i den endnu mere kritikero-

ste efterfølger.

SE FILMENE FøR: bEFORE MIdNIGhT

kIck-ASS

John Romita Jr. og Mark Millars brutale 

tegneserie blev til en film i 2010 og brød 

med den ofte ret polerede superhel-

tegenre. Aaron Taylor-Johnson har 

titelrollen som superhelten, der uden su-

perkræfter eller nævneværdig træning, 

besluttersig for at bekæmpe forbrydere.

SE FILMEN FøR: kIck-aSS 2 
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Top 10     Blu-ray lEJE     
ugE 30, 2013:

 1.  Parker
 2.  a Good day to die Hard
 3.  WitcH Hunters
 4.  tHe Last stand
 5.  FLiGHt
 6.  skytten
 7.  ViLde roLF
 8.  aLLe For to
 9.  djanGo uncHained
10.  jaGten

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

TOOTSIE
Dustin Hoffman går skridtet længere end de fleste i jag-

ten på et nyt job, når han klæder sig ud som kvinden Toot-

sie i Sydney Pollacks komedieklassiker fra 1982. Både 

Jessica Lange, Bill Murray og Geena Davis har biroller og 

førstnævnte vandt en Oscar for sin præstation.

BLU-R Ay 07/08

PhILADELPhIA
Der var Oscars til både Tom Hanks og Bruce Springsteen 

(sangen Streets of Philadelphia) for deres bidrag til Hol-

lywoods første storfilm om sygdommen aids i dramaet 

fra 1993. 

BLU-R Ay 07/08

SUNRISE
Forblændet af en smuk femme fatale overtales en gift 

mand til at drukne sin hustru i F.W. Murnaus (Nosferatu) 

stumfilmsklassiker fra 1927. Filmen vandt Oscars for 

Bedste film, Bedste kvindelige hovedrolle (Janet Gaynor) 

og Bedste fotografering.

DvD 15/08

bOARDWALk 
EMPIRE - SæSON 3

I Martin Scorseses velproducere-

de og prisvindende TV-serie fort-

sætter Enoch ’Nucky’ Thompson 

(Steve Buscemi) sit skånselsløse 

regime som politisk frontfigur 

og lyssky gangster i Atlantic City 

under forbudstidens USA. 

DvD/BLU-R Ay 07/08

GIRLS - SæSON 2

Enmandshæren Lena Dunham 

spiller selv hovedrollen og har 

både skrevet, instrueret og 

produceret serie-fænomenet 

’Girls’. I den anden sæson 

tager fortællingen om Hannah 

(Dunham) og hendes tre veninder 

en mørk drejning, da Hannahs 

charmerende særhed udvikler sig 

til det værre.

DvD 14/08

G.I. JOE 1-2 cOLLEcTION 
Duke, Snake Eyes og resten af G.I. Joe skal redde 
menneskeheden fra terrororganisationen Cobra 
og deres ondskabsfulde planer om verdensherre-
dømmet. De to film er baseret på legetøjet, 
der også er kendt som Action Force.

BLU-R Ay/DvD 07/08

MåNEDENS bOkS

UDVALGTE GENUDGIVELSER TV-SERIER



57KINO.DK // AUGUST 2013

TV-SERIER

GAMING

Top 3

gaMINg Salg
ugE 30, 2013:

 playSTaTIoN 3
1 SKylaNdErS gIaNTS 
 STarTEr paCK 

2 ThE laST of uS

3 SKylaNdErS gIaNTS 
 BooSTEr paCK

 XBoX 360
1 grId 2 lIMITEd EdITIoN

2 METro: laST NIghT

3 Call of duTy: 
 BlaCK opS 2

 pC 
1 pro CyClINg MaNagEr 2013

2 CoMpaNy of hEroES 2

3 SIMS 3: paradISøEN 
 - udvIdElSESpaKKE

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

GRAND ThEFT AUTO V 
Indrømmet, computerspillet er ikke baseret på en film, men når man 

spiller Grand Theft Auto (særligt seriens foregående indslag), føltes det 

som om, man selv har hovedrollen i en hårdkogt actionfilm fuldt udsty-

ret med biljagter, skuddueller, flugtscener, bedrag og andet godt fra det 

store lærred. Denne gang er historiens handling flyttet fra Liberty City 

til Los Santos. En verden, der skulle være endnu større og mere åben 

end tidligere. I løbet af spillets udvikling tager man kontrol over tre for-

skellige karakterer med hver deres kriminelle løbebane.

PLAySTATION 3, XBOX 360 / UDKOMMER: 17/09

PLANES - ThE VIDEO GAME
Fly findes i mange forskellige former, og du kan flyve de fleste af slag-

sen i computerspillet baseret på Disney-filmen ’Flyvemaskiner’ - et 

spin-off på universet kendt fra ’Biler’. Ikke overraskende kan du både 

flyve om kap og tage på særlige missioner i flere tusinde fods højde. 

Selve filmen kan ses i biografen fra den 26. september.

NINTENDO: WII U, WII, 3DS, DS0 / UDKOMMER: 20/09

bILLEdE FRa bIOGRaFFILMEN

bøGER

ANTbOy 
Kenneth Bøgh Andersens (f. 1976) danske bogserie følger Pelle Nørh-

mann fra 6. klasse, som bliver bidt af en tissemyre og udvikler super-

heltekræfter. Der er i alt udkommet seks bøger om Danmarks eneste 

superhelt - med mindre man medregner filmen ’Superbror’ og Duske-

Drengen - og Erik Petri står for bøgernes illustrationer. Filmversionen 

kommer i biografen den 3. oktober, så nye læsere kan snildt nå at stifte 

bekendtskab med superhelten i oprindelig form inden da.

ER UDKOMMET
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OVERSETE FAVORITFILM #9

Du har nok set den ca. en tril-milliard gange, 

så overset rent seertalsmæssigt er filmen 

bestemt ikke. Og selvom du ved nøjagtig, i hvilken 

scene der bliver sagt (og skrevet) ”Ho-ho-ho. Now I 

have a machine gun,” så ser du filmen igen og igen - 

og hvis du er ligesom mig, nyder du den lige meget 

hver gang. Men når jeg ytrer min uforbeholdne be-

gejstring for denne film, og hylder den for at være 

ikke kun den bedste actionfilm nogensinde, men 

også på min top 15 over yndlingsfilm, så sker det, at 

mine omgivelser (især de mere akademiske af slag-

sen) møder mig med et overbærende ”pffff”. Så her 

kommer min brandtale, mit forsvarsskrift over John 

McTiernans ’Die Hard’ fra 1988, der ikke kun fun-

gerer som fremragende underholdning, men OGSÅ 

kan nydes som et stykke exceptionelt håndværk 

især udi manuskriptskrivning.

’Die Hard’ ramte i 1988 ned midt i action-komedi-

ens hey day. Med skabelsen af karakterer som In-

diana Jones, Eddie Murphys Axel Foley og Reggie 

Hammond og mange andre, var det, efter 70ernes 

oftest hårdkogte og desillusionerede Dirty Har-

ry-helt, igen blevet ok at være flabet i en actionfilm. 

Eneste problem med mange af 80ernes funny guys 

var, at man ikke rigtig engagerede sig følelsesmæs-

sigt i dem. At skabe en filmkarakter, der både er 

stærk, sjov, kløgtig og blød, er en vanvittig svær ba-

lancegang - og et arbejde, der starter på manusplan. 

Manuskriptet til ’Die Hard’ er vidunderligt skarpt 

skrevet af Jeb Stuart og Steven E. de Souza og 

baseret på en roman af Roderick Thorp, så de har 

selvfølgelig haft et litterært udgangspunkt, men 

der er langt fra en god karakter i en bog til én på 

det store lærred. Vi har jo pludseligt ikke adgang til 

personernes tanker, så ALT skal vises eller skrives i 

replikkerne. Og filmhistorien har… åh meine Güte… 

vist, at det kan være svært at få formidlet en figurs 

ambitioner og personlighed på en subtil måde.

Men allerede i Die Hards første minutter får vi utro-

ligt meget information om, hvem John McClane er. 

En replik i flyet fortæller os, at han er politimand. En 

vielsesring og en bamse, at han er gift og har børn. 

Og samtalen med limo-chaufføren Argyle viser 

ham som en lidt bøvlet ægtemand, der er skyld i en 

midlertidig opløsning af familien.

Vi får altså i filmens første fem minutter fortalt, at 

McClane er stædig, men med en stærk retfærdig-

hedsfølelse på godt og ondt, og at han er et familie-

menneske - tre karaktertræk der bærer ham igen-

nem resten af filmen. For Hans Gruber og de andre 

terrorister står egentlig bare i vejen for, at McClane 

kan få opfyldt sit primære mål… at få genforenet fa-

milien. Det er små detaljer, de fleste visuelle, men 

de er alle med til at give os et indtryk og en for-

ståelse af, hvad det er, der driver John McClane. I 

det hele taget er filmens begyndelse proppet med 

karakterbaserede og handlingsmæssige set-ups. 

McClanes største udfordringer i kampen mod ter-

roristerne er hans højdeskræk og i særdeleshed 

hans bare tæer, og begge introduceres i filmens 

allerførste minutter.

Dramaturgisk er det simpelthen forbilledligt. 

Umiddelbart ubetydelige detaljer bliver set-ups til 

senere, betydningsfulde begivenheder. Alt hænger 

sammen som perler på en snor - hvert set-up fører 

til et pay-off. Det er ikke kun underholdende, det er 

smukt at være vidne til!  

’Die Hard’ kan selvfølgelig sagtens bare nydes som 

den fantastiske actionfilm, den er, men den er også 

et studie i noget nær perfekt manuskriptskrivning, 

og som sådan fortjener den lige så meget anerken-

delse!
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OVERSETE

FAVORITFILM

(1988)

valgt af 
MARIA
MåNSON   

INSTRUkTøR  John McTiernan 
 
SkUESPILLERE   
Br uce W il l is , Bonnie Bedel ia,  
Reginald vel Johnson, Paul Gleason, 
A l an R ic k man, W il l iam At her ton, 
Har t Boc hner, Rober t Dav i
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20 t h Cen t ur y F ox  
 

Maria Månson er 34 år og vært på DR K’s 
filmprogram ’Filmselskabet’. Hun er 
uddannet cand. mag. i medievidenskab og 
har tidligere arbejdet som tekst- og manus-
forfatter på både radio, TV og reklamefilm.

Her kommer min brandtale, 

mit forsvarsskrift over 

John McTiernans ’Die Hard’”

DIE
hARD 
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