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ver generation har sine populære film, hvor 

hurtige biler sætter dagsordenen i selskab 

med en helt på kanten af loven, som lever stærkt 

uden nødvendigvis at dø ungt. Antiheltens evner 

bag rattet nærmer sig det guddommelige, imens 

kvinderne står i kø.

Nutidens ultimative eksponent er Fast & Furi-

ous-serien, som startede i 2001, men også Nicolas 

Winding Refns ’Drive’ (2011) hører hjemme i gen-

ren, der ofte veksler mellem deciderede kome-

dier som ’Smokey and the Bandit’ (1977) og ’The 

Cannonball Run’ (1981) og langt mere alvorlige 

fortællinger i stil med ’Bullit’ (1968) og ’The Driver’ 

(1978). For at nævne nogle af de største.

Fascinationen ved fart, og den konstante risiko for 

pludselig ødelæggelse, er med andre ord et frem-

ragende fundament for garanteret underholdning, 

men alligevel produceres der yderst sjældent film 

med udgangspunkt i virkelighedens ellers så popu-

lære racerløb.

Ikke fordi de ikke findes. De mest succesfulde 

forsøg har været ’Cars’ og ’Talladega Nights’, der 

i 2006 repræsenterede Nascar på hver sin humor-

istiske måde, men missionen mislykkedes, da ’Days 

of Thunder’ i 1990 forsøgte at gøre samme motor-

sport til en filmisk begivenhed. 

I det hele taget har mere realistiske film om motor-

sport haft det svært. Renny Harlins hårdt pumpede 

’Driven’ (2001) med Sylvester Stallone forsøgte at 

tage sporten alvorligt, men endte som en parodi på 

selvsamme, og man skal tilbage til 70ernes ’Bob-

by Deerfield’ og ’Le Mans’ for at finde kvalificere-

de bud på vellykkede og seriøse film om modige 

mænd i hurtige biler. Eller det vil sige indtil nu.

’Rush’ portrætterer to virkelige personer, Niki Lau-

da og James Hunt, der er udstyret med de samme 

karaktertræk, som Hollywood-forfattere til sta-

dighed tildeler deres fiktive helte. Virkeligheden er 

således ikke det værste sted at finde inspiration, og 

måske kan Ron Howards stilfulde, dynamiske por-

træt bane vejen for flere film, om høje hastigheder 

og livsfarlige kurver med udgangspunkt i den vir-

kelige verden.   
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MÅNEdENS 
BRUGER

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

Hvad er din favoritfilm?

Det er ’Pulp Fiction’. Det er en fantastisk film, 

som er fabelagtigt skruet sammen. Skuespil-

let er fremragende, og selve musikvalget til 

filmen er genialt. Det er et mesterværk, som 

jeg har set rigtig mange gange, og jeg bliver 

aldrig træt af at se den.

Hvad var den første film, du så i biografen?

Det var ’Tigerdyrets familiefest’. Jeg så den i 

Gentofte Kino med mine forældre, og jeg kan 

huske, at jeg var meget fascineret af det kæm-

pestore lærred i salen. Jeg har faktisk filmen 

på DVD, men det er rigtig mange år, siden jeg 

sidst har set den.

Hvad er din største biografoplevelse?

Det var, da jeg skulle se ’Man of Steel’ til pre-

mieren med en ven i Imperial. Filmen var skam 

god nok, men det var selve stemningen i bio-

grafen, der gjorde, at oplevelsen var fantas-

tisk. Salen i Imperial var stort set udsolgt. Da 

man for første gang i filmen så Clark Kent i 

Superman-dragten, og da han skulle flyve 

med den på, begyndte hele salen at klappe. 

Senere i filmen var der en scene, hvor man for 

første gang så Superman bruge sine laserøjne,

så begyndte salen igen at klappe, og der var 

endda nogle som råbte ”Juhu!” Da filmen slut-

tede, begyndte hele salen at klappe igen! Det 

var en helt fantastisk oplevelse, og det er en 

oplevelse, som jeg ikke tror, jeg kommer til at 

få igen. Hvis jeg kommer til at opleve sådan 

noget igen, ville jeg blive rigtig glad.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde 

fast i en elevator sammen med?

Det må være Quentin Tarantino. Han er en 

fantastisk person, og han er en af mine ynd-

lingsinstruktører. Han er en af vor tids bedste 

filminstruktører, og man kan sikkert få en rig-

tig god samtale med ham.

Hvilken film ville du helst leve i?

Jeg ville nok helst leve i Ringenes Herre-uni-

verset. Så ville jeg leve som en hobbit, hvor 

jeg kunne bo i mit hus i fred og indimellem 

tage ud på forskellige eventyr med Gandalf.

Hvilken film glæder du dig mest til i 

september?

Jeg ser mest frem til gyseren ’The Conjuring’ 

(Nattens dæmoner, red.). Jeg har altid elsket 

gysergenren, men jeg har desværre aldrig set 

en 

god gyserfilm i biografen. ’The Conjuring’ fik 

rigtig gode anmeldelser i USA, og jeg tænkte, 

at den måtte jeg bare se.

Hvilken film har du set allerflest gange? 

Det må nok være ’The Nightmare Before Christ-

mas’. Den har jeg set mindst 30 gange, og det 

er en tradition, at jeg ser den hver jul med min 

familie.

Hvis jeg kommer til at opleve sådan 

noget igen, ville jeg blive rigtig glad.

Månedens bruger hedder Mads 
Wivel-Snejbjerg, er 15 år gammel 
og bor i Charlottenlund.

VINTERENS 
MEST VENTEdE 
fILM

SENESTE 
BLOG-
INdLÆG:

Ny BIOGRAf PÅ kINO.dk

1. HOBBITTEN: 
dRaGEN SMauGS 
ØdEMaRk 
– premiere den 11. december

2. 47 RONIN 
– premiere den 9. januar 

3. NYMPHOMaNIaC 
– premiere den 25. december

Vi er glade for at kunne byde velkommen til Cinema City i Helsingør som den nyeste biograf 

på www.kino.dk. Biografen har fem sale med i alt 877 pladser, hvoraf den største er Sal 1 

med plads til 316 biografgæster. Cinema City kan udover de nyeste film byde på Seniorbio, 

Skolebio, 3D og meget andet.

1. The Dark Knight (2008) 50 % af stemmerne

2. The Dark Knight Rises (2012) 17 % af stemmerne

3. Watchmen (2009) 8 % af stemmerne

4. Man of Steel (2013) 8 % af stemmerne

5. Batman (1989) 2 % af stemmerne

De bedste DC Comics-
filmatiseringer. Brugerne har stemt!

Vender Nattens 

Ridder nogen-

sinde tilbage?

Hvad er der 

sket med science 

fiction?

TOP 5

94,1 %
557 stemmer

78,4 %
50 stemmer

73,3 %
58 stemmer

Læs om mere end 200 
kommende film på 
www.kino.dk
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Hvis jeg kommer til at opleve sådan 

noget igen, ville jeg blive rigtig glad.

Ny BIOGRAf PÅ kINO.dk

Hvad er der 

sket med science 

fiction?
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iografer er ikke kun et palads for film. Her 

er både popcorn, sodavand, slik, rekla-

mer og trailers. Og snart også spil. Kino.dk er 

nemlig gået sammen med Dansk Reklame Film 

om at bringe interaktive spil ind i biograferne. 

Det sker med en ny app til iPhone og smartp-

hones med Google Play, hvor man kan quizze 

og spille diverse ordlege direkte på sin telefon.

App’en, der slippes løs den 16. september, 

hedder ’BioSpillet’, og det kan man downloade 

i App Store eller Google Play, inden man går i 

biografen. Spillet foregår på lærredet, inden 

reklamerne starter, og derfor skal man sidde 

i salen fem-seks minutter før forestillingens 

tidspunkt på biografbilletten for at være med. 

Når BioSpillet starter, er det tid til at åbne 

app’en og følge med på lærredet. Her vil der 

nemlig blive stillet en række spørgsmål, som 

man via telefonen og inden for en tidsramme 

skal svare på. Personerne med flest rigtige 

svar har mulighed for at vinde præmier som 

biografbilletter, iPads og deltage i yderligere 

lodtrækninger. Nogle af disse præmier udde-

les på stedet - mens man sidder i biografen.

Det sociale spiller en stor rolle i BioSpillet, der 

kræver, at man har en Facebook-konto, men 

så kan man til gengæld også dele sine resulta-

ter med vennerne bagefter. Og spillet slutter 

ikke i biografen. Når det er ovre på lærredet, 

kan man imod slutningen af året fortsætte 

med at teste sin filmviden på kino.dk.

 
UNdERHOLdNING I cENTRUM

Men hvad er egentlig baggrunden for bio-

grafspillet? For Claus Brix, administrerende 

direktør i Dansk Reklame Film (DRF), var det 

essentielle at give publikum en oplevelse, 

som  de selv kunne deltage i. Biografreklamer, 

som DRF normalt beskæftiger sig med, er laid 

back og noget, publikum passivt kan tage til 

sig. Det er BioSpillet i sagens natur ikke:

- Det er det første interaktive spil i de danske 

biografer. Hovedidéen er, at det skal være en 

ny måde at interagere med publikum på. Men 

det skal samtidig være underholdende, lige-

som film er underholdning, fortæller Brix.

Både Dansk Reklame Film, kino.dk og biogra-

ferne kan altså vinde noget på BioSpillet, da 

der er tale om en helhedsoplevelse:

- Oplevelsen starter på kino.dk, når man be-

stiller billetter. Så kommer man ind i biogra-

fen, spiller spillet, ser reklamerne og derefter 

filmen, konkluderer Brix.

I første omgang er det kun Nordisk Film Bio-

grafer, der har sagt ja til BioSpillet, men Brix 

understreger, at alle er velkomne til at være 

med.

Kino.dk har altid fokuseret på, at de forskel-

lige platforme på og udenfor internettet skal 

spille sammen. Det ses til daglig med bestil-

ling af biografbilletter, kino TV og trailers på 

computer, tablet og mobil. Samtidig findes 

kino.dk-universet også offline i det månedlige 

kino.dk-magasin, som du sidder med i hånden 

nu. Det er netop denne online/offline sam-

menhæng, som BioSpillet også indeholder, og 

som giver god mening for kino.dk at være en 

del af. Det fortæller administrerende direktør 

hos kino.dk, Lars Bernt:

- Vi synes, det er fantastisk at få platforme-

ne til at spille sammen og skabe endnu mere 

synergi og konvergens på tværs af online 

og offline. Det hænger sammen med vores 

payoff som Danmarks største filmunivers. Så 

at være brugernes filmunivers og tilbyde dem 

noget underholdning før filmen, er vand på 

vores mølle.

SPIL I 
BIOGRAfEN

Claus Brix (Dansk Reklame Film), 
Lars Bernt (kino.dk) og Mikkel Hagedorn 
(GroupM)

Interaktive spil og biografer 

har aldrig haft noget direkte 

med hinanden at gøre i 

Danmark. Men det får de nu. 

En ny biograf-app vil bringe

gaming ind i biografernes 

mørke. Men hvad er det for 

et biografspil, og hvorfor 

skal man nu sætte sig i salen, 

inden reklamerne starter?

SÅdAN GøR dU:
- Download app’en
- Log på via Facebook
 (du bruger din Facebook-profil samt navn og billede 
 til at deltage i spillet)

- Indtast koden fra biograflærredet
- Nu er du klar til at spille!

B
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Det vigtigste er, at publikum 

kommer derfra med en god 

oplevelse på toppen af den 

oplevelse, man i forvejen 

får fra filmen.

''dET SJOVESTE ER SELVE 
SPILLET''

Tiden må vise, hvordan publikum tager imod 

BioSpillet og det med pludselig at skulle møde 

op i biografen, før reklamerne begynder. For 

at få en idé om folks reaktioner, havde DRF og 

kino.dk samlet en fokusgruppe til at teste og 

kommentere spillet. Denne gruppe bestod af 

otte personer fra kino.dk’s brugerpanel, som 

er vant til at sige deres ærlige mening om 

filmoplevelser. De er naturligvis også hyppige 

biografgæster, og brugerpanelet var over-

vejende positive overfor det nye tiltag. Fak-

tisk var hovedbudskabet fra testpanelet, at 

præmierne egentlig er ligegyldige - det sjove-

ste er selve spillet.

Flere spurgte dog, om internetdækningen 

vil være god nok til at spille online i en bio-

graf, der normalt er kendt for netop at have 

dårlig telefondækning. Mikkel Hagedorn fra 

GroupM er arkitekten bag app’en, og han for-

tæller, at der vil være fin dækning i otte ud af 

ti biografer, og at han arbejder på at forøge 

3G-dækningen i de resterende sale.

Til at starte med vil universet omkring Bio-

Spillet være forholdsvis begrænset til en ord-

leg i samarbejde med Dolce Gusto, men ved 

udgangen af året bliver der åbnet op for flere 

spilmuligheder.

- Det vigtigste er, at publikum kommer derfra 

med en god oplevelse på toppen af den ople-

velse, man i forvejen får fra filmen. Og at vise, 

at tiden i salen, før filmen starter, også kan 

være skæg.
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Det mest imponerende ved din præstation 
er, at du ofte er vred. Var det ikke svært?
Jo, det var nok det sværeste. At retfærdiggøre at 

være vred. Jeg er selv et meget roligt væsen. Det 

at holde op med at være cool på et splitsekund, er 

svært. Men jeg synes ikke, at det var uden grund, 

når karakteren blev vred, for det var hans passion, 

der drev ham til vrede.

Så du forstod ham?
Ja, jeg forstod ham, men det tog noget tid. Der er 

faktisk en sjov historie, der meget godt fortæller, 

hvem han var. En velkendt Apple-ansat var til 

frokost med ham, og de så en anden Apple-ansat 

i cafeteriet, som var svært overvægtig. Steve Jobs 

skrev noget på sit visitkort, rejste sig op og gik 

over til personen. Så sagde han: ”Du er virkelig 

fed, og du kommer til at dø meget ung, hvis ikke 

du får hjælp. Her er nummeret på den person, du 

skal ringe til for at få hjælp.” For mange ville det 

føles som en led handling, men for Jobs var det 

faktisk en måde at vise, at han bekymrer sig om 

folk og havde modet til at være ærlig.

Det er lige præcis en ret ærlig fremstilling 
af Steve Jobs med alle fejl og mangler. 
Kom du til at holde af ham undervejs?
Jeg begyndte at forstå, hvor han kom fra. Han 

var virkelig drevet og fokuseret - og fejlfor-

tolket på mange måder. Og selv i filmen får 

man ikke lov til at fortælle hele historien, men 

bare glimt af hans liv.

Måske var han bare vred, fordi han kun 
spiste frugt hele tiden?
He, he. Faktisk skulle folk, der ikke spiser kød, 

være mere rolige.

Hvornår gik det op for dig, at du kunne
portrættere Steve Jobs?
Aldrig. Jeg dykkede bare ned og håbede, at jeg 

havde en smule lighed med ham, når kamera-

erne begyndte at rulle.

Hvad var dit forhold til 
Steve Jobs, inden du selv 

skulle spille ham?
Jeg er fan af de produkter, 

han har skabt. Jeg ser ham 

som en leder og en 

person, der inspir-

erede andre til at 

blive bedre til det, 

de gjorde.

’Jobs’ får 
premiere

den 5. sept.

se hele interviewet på www.kino.dk

Ashton Kutschers 

karriere har primært 

budt på komiske 

og lejlighedsvis lidt 

bøvede roller. 

Men nu står han til 

et gennembrud som 

seriøs skuespiller, 

når han ifører sig 

fuldskæg og 70er-tøj 

som det ikoniske 

geni Steve Jobs. 

Vi mødte 35-årige 

Kutcher i Paris til 

en snak om filmen 

’Jobs’.

Ashton Kutcher

For mange ville det føles 

som en led handling, men 

for Jobs var det faktisk en 

måde at vise, at han be-

kymrer sig om folk og hav-

de modet til at være ærlig.



DEN STORE SKØNHED
EN FILM AF

PAOLO SORRENTINO

«SANSELIg, SARkASTISk Og FRådENdE FANTASIFuLd... 
EN OvERdådIg hyLdEST TIL FELLINIS ROM»

KIM SKOTTE, POLITIKEN

«FORRygENdE vIRTuOS...
EN OvERSTAdIg FEST På kANTEN AF cIvILISATIONENS SAMMENbRud»

CLauS ChrISTENSEN, FILMMaGaSINET EKKO

FAbIO cONvERSI Og JéRôME SEydOux PRæSENTERER

(LA gRANdE bELLEZZA)

i biOgRafERNE fRa DEN 5. SEpTEmbER

198x297_kino_skønhed.indd   1 20/08/13   09.35

Ashton Kutcher



fILMNyT

R

S

idley Scotts kommende film 

’Exodus’ fortæller, som titlen 

afslører, om Moses’ liv. Christian 

Bale er manden med De ti bud, og 

Joel Edgerton (The Great Gatsby) 

skal spille bibelsk skurk som den 

egyptiske Ramses. Australske Ed-

gerton synes med sit lyse hår og blå 

øjne ikke at være den oplagte kan-

didat til at spille egypter, men mon 

ikke Hollywood-effekter ordner det 

problem. ’Exodus’ får efter planen 

premiere den 12. december 2014.

cHRISTIAN
BALE ER MOSES

TRE FILM OM
LANcE 

ARM-
STRONG 

PÅ VEJ

kUNSTIG ScARLETT 
JOHANSSON FORFØRER PHOENIx

pike Jonze har tidligere stået bag mesterlige film som ’Being John Malkovich’ (1999) 

og ’Adaptation’ (2002), og filmen ’Her’ ligner endnu et utraditionelt projekt fra in-

struktørens hånd. I et fremtidigt Los Angeles har Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) 

netop været igennem et smertefuldt brud med en kvinde, og ensomheden er begyndt at 

fylde så meget, at Theodore introducerer et højteknologisk operating system (en mere 

venlig udgave af HAL fra ’2001: A Space Odyssey’) i sin lejlighed. Scarlett Johansson læg-

ger stemme til det kunstige, men intuitive, ”væsen”, der hurtigt viser sig at være en varm, 

sjov og attraktiv tilføjelse til Theodores tilværelse. Se traileren til ’Her’ på www.kino.dk.

… darren Aronofsky (Black Swan) 

er på tale til at instruere spionthrilleren 

’Red Sparrow’

… Anna paquins X-Men-karakter, 

Rogue, var lige ved at komme med i ’The 

Wolverine’

… Bruce Willis og sylvester stal-
lone er blevet uvenner over Willis’ 

høje lønkrav til ’The Expendables 3’

… neill Blomkamp (District 9) skal 

instruere ’Chappie’ om to gangstere, 

der stjæler en robot

… tryllekunstner-thrilleren ’Now 

You See Me’ allerede har en efterfølger 

på vej

Vidste du At…?

tore triumfer, sygdom og en lille 

smule doping. Man kan ikke bebrej-

de Hollywood i at ville filmatisere Lance 

Armstrongs liv, og der er da også hele 

tre film om cykelrytteren på vej. Den ene 

skal instrueres af Stephen Frears (The 

Queen), og Armstrong skal spilles af Ben 

Foster (The Messenger). Warner Bros. 

arbejder på en anden biografi over Tour de 

France-vinderens liv, mens J.J. Abrams ud-

vikler et tredje projekt over Juliet Macurs 

bog ’Cycle Of Lies: The Fall Of Lance Arm-

strong’. Bradley Cooper er ifølge rygterne 

ivrig efter at hoppe i den gule trøje.
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SUPERMAN 
VERSuS BATMAN

år Zack Snyder skal instru-

ere fortsættelsen til ’Man 

of Steel’, får Superman selskab 

af selveste Batman. Filmen bli-

ver Warners store modsatsning i 

2015 til ’The Avengers 2’ og andre 

kæmpeprojekter som ’Star Wars: 

Episode VII’ og ’Avatar 2’. Inspi-

rationen skal hentes i Frank Mil-

lers tegneserie ’The Dark Knight 

Returns’, men Christian Bale ven-

der højst sandsynligt ikke tilbage 

som den mørke ridder. Bryan Cran-

ston fra ’Breaking Bad’ er eftersigende 

blevet tilbudt rollen som Lex Luthor.

N

aniel Radcliffe har længe væ-

ret på tale til rollen som Igor i 

en kommende Frankenstein-film fra 

20th Century Fox, og nu er James 

McAvoy blevet hyret som den ge-

niale og gale videnskabsmand. 

Filmen, der stadig mangler en en-

delig titel, skal instrueres af Paul 

McGuigan (Lucky Number Slevin) 

og baseres på et manuskript af Max 

Landis, som er mest kendt for den 

alternative superheltefilm ’Chro-

nicle’. Den nye Frankenstein-film 

forventes at blive vakt til live den 

30. oktober 2014.

JAMES 
McAVOy 
SOM dR. FRaNkENSTEIN

d
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KOMMENDE
STJERNE

fULdE NAVN natalie dormer  
 
NATIONALITET england  
 
fødT 11. februar 1982   
 
HøJdE 168 cm.    
  
GENNEMBRUdSROLLE   
the tudors    
 
BONUSINfO    
fægter, synger mezzosopran   
og taler flydende fransk  
 
kOMMENdE fILM     
the counselor, posh   
 

nAtAlie 
Dormer

Aktuel i Rush

un er smuk, men på en besynder-

lig måde. Øjnene er som et dådyrs, 

munden forfinet og spids, og så mestrer 

hun en kæk attitude, der formår at være 

både mild og sensuel på samme tid.

Natalie Dormers navn er endnu ikke kendt 

af enhver, men de fleste føler nok, at de har 

set hende et sted før. Den 31-årige skuespil-

lerinde har da heller ikke ligget på den lade 

side, siden hun i 2005 debuterede i Lasse 

Hallströms ’Casanova’ overfor Heath Led-

gers Don Juan-figur. Dormers rolle var op-

rindelig meget lille, men hun imponerede 

eftersigende instruktøren i en sådan grad, 

at han straks opgraderede hendes tid på 

lærredet og gav hende plads til at udfolde 

sit komiske talent. Filmen blev en fiasko, 

men gav den dengang 22-årige brite en af-

tale med Disney/Touchstone om tre film.

Gennembruddet kom i 2007 med den histo-

riske serie, ’The Tudors’ (2007-10), der også 

lancerede Henry ”Superman” Cavils karrie-

re. Her spillede hun en forførisk udgave af 

selveste Anne Boleyn og dermed moderen 

til Dronning Elizabeth I. Senere i karrie-

ren skulle hun spille Dronning Elizabeth II 

i Madonnas ’W.E.’ (2011), der handlede om 

affæren mellem Wallis Simpson og Kong 

Edward VIII. 

De historiske roller har også sidenhen do-

mineret Dormers karriere, der efter Tu-

dors-successen bød på to bemærkelsesvær-

dige roller. Den ene som blond, sexet soldat 

i superheltefilmen ’Captain America: The 

First Avenger’, der foregår i 1940erne. Den 

anden som Kong Joffreys ambitiøse dron-

ning i fantasy-serien ’Game of Thrones’. 

Om det er hendes klassiske skønhed, der 

konstant drager Dormer mod de historiske 

projekter, vides ikke, men skuespillerinden 

valgte sjovt nok kun at læse drama, fordi 

hun ikke kom ind på historiestudiet. 

Månedens aktuelle film ’Rush’ foregår også 

tilbage i tiden, nemlig på 70ernes Formel 

1-baner verden over, men de to kommen-

de film på Dormers CV er mere samtidige. 

Først som del af Ridley Scotts A-hold i ’The 

Counselour’, derefter som en af de bæren-

de roller i Lone Scherfigs ’Posh’ - en mo-

derne fortælling om status og omdømme 

blandt studerende på det prestigefyldte 

universitet i Oxford.

H

PRINT 
direkte fra din 

iPad, iPhone eller 
iPod touch.

DCP-J752DW – alt-i-én, farveprint, -scan og -kopi

• Printer op til 12 ipm i s/h og 10 ipm i farve pr. minut
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Indbygget trådløst netkort
• 6,8 cm touchscreen med touchpanel
• Udskriv på din printer derhjemme via Google Cloud Print™
•  Scan til og print fra Google Drive™, Facebook™, Flickr®, 

Picasa™, Dropbox, Evernote™, Box & SkyDrive®
•  Scan til e-mail, billede, fi l, OCR, USB-nøgle 

eller smartphone/tablet (via iPrint&Scan-app)
•  4 separate blækpatroner
•  Mulighed for store blækpatroner

Læs mere på brother.dk

PRINT UDEN BESVÆR 
FRA DIN IPAD

Med vores nye smarte alt-i-én printer kan 
du let printe direkte fra din iPad, iPhone 

eller iPod touch – uden brug af app.

PRIS
kr. 1099,-

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

315-025 iPrint&Scan

DCP-J752DW-Annonce.indd   1 8/15/2013   1:07:27 PM



PRINT 
direkte fra din 

iPad, iPhone eller 
iPod touch.

DCP-J752DW – alt-i-én, farveprint, -scan og -kopi

• Printer op til 12 ipm i s/h og 10 ipm i farve pr. minut
• Automatisk duplexprint (dobbeltsidet print)
• Indbygget trådløst netkort
• 6,8 cm touchscreen med touchpanel
• Udskriv på din printer derhjemme via Google Cloud Print™
•  Scan til og print fra Google Drive™, Facebook™, Flickr®, 

Picasa™, Dropbox, Evernote™, Box & SkyDrive®
•  Scan til e-mail, billede, fi l, OCR, USB-nøgle 

eller smartphone/tablet (via iPrint&Scan-app)
•  4 separate blækpatroner
•  Mulighed for store blækpatroner

Læs mere på brother.dk

PRINT UDEN BESVÆR 
FRA DIN IPAD

Med vores nye smarte alt-i-én printer kan 
du let printe direkte fra din iPad, iPhone 

eller iPod touch – uden brug af app.

PRIS
kr. 1099,-

iPad, iPhone, iPod, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the
U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

315-025 iPrint&Scan

DCP-J752DW-Annonce.indd   1 8/15/2013   1:07:27 PM



kINO.dk // SEPTEMBER 201316

TRAILERS PÅ dIN MOBIL: 
Scan QR-koderne med din mobil for at se traileren og be-

stille billetter. Taksten afhænger af dit dataabonnement. 

Du kan hente en gratis QR-scanner som en app.

kOdEFORkLaRING



05/09
dEN STORE SkøNHEd  s 18
Komedie / drama

JOBS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 19
drama

SMøLfERNE 2 . . . . . . . . . . . . s 20
Animation / familiefilm

PAIN & GAIN . . . . . . . . . . . . . s 22
Komedie / Action

12/09
HÅBETS LANd . . . . . . . . . . . . s 23
drama

SPISE SOVE dø  . . . . . . . . . s 23
drama / Komedie

NATTENS dÆMONER  . . s 26
Gyser

RUSH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
Action / drama

19/09
THE GRANdMASTER . . . . s 30
Action / drama

WHITE HOUSE dOWN  . s 30 
Action

THE BUTLER  . . . . . . . . . . . . . . s 31
drama

26/09
dIANA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32 
drama

RIddIck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 33
Action / thriller / science fiction

RUNNER RUNNER  . . . . . . . s 34 
thriller

MOR & SøN  . . . . . . . . . . . . . . . . s 34 
drama

fLyVEMASkINER  . . . . . . . s 35
Animation / familiefilm
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PREMIERE I SEPTEMBER

TILHØRER FOX. KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.
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ORIGINALTITEL    
La grande bellezza   
 
INSTRUkTøR Paolo Sorrentino  
 
SkUESPILLERE  
Toni Servillo, Sabrina Ferilli, 
Carlo Verdone, Carlo Buccirosso, 
Massimo Popolizio, Serena Grandi,  
Isabella Ferrari  
 
LANd Italien, Frankrig, 2013  
 
SPILLETId  142 minutter 
 
PREMIERE

05/09

KoMEDIE / DRaMa

det søde liV?

dEN STORE SkøNHEd

MÅNEdENS
ANBEfALING 

FILMENS aNaToMI

 la dolce vita (22%)
 8½ (15 %)
 American Beauty (13 %)
 the Great Gatsby (12 %)
 celebrity (8 %)

 roma (8 %)
 Manhattan (7 %)
 Wonder Boys (6 %)
 the Belly of an Architect (5 %)
 Moulin rouge! (4 %) 

15%

4%

13%12%

8%

8%

7%

6%
5%

22%

f or år tilbage skrev Jep Gambardella en ro-

man, ’L’apparato umano’ (Det menneskelige 

apprat), der tog både kritikere og publikum med 

storm. Siden har den aldrende forfatter, takket væ-

ret sit ungdomsværk, levet et glamourøst liv blandt 

Roms kulturspidser fyldt til bristepunktet med 

fester, kvinder og mere eller mindre overfladiske 

bekendtskaber - alt imens hans foragt over de ud-

nævnte kunstneres åndsliv, eller mangel på samme, 

er stærkt tiltagende. I bund og grund er Jep Gam-

bardella en mand i krise, der desillusionerende ob-

serverer en verden fuld af kunstige og vulgære rela-

tioner, i sin endeløse jagt på den egentlige skønhed.

Handlingen både lyder og er rendyrket art-house 

med sine konstante referencer til historiske og nuti-

dige kunstværker og ikke mindst de mere tvivlsom-

me af slagsen. Til gengæld er det svært at opstøve 

en mere underholdende kunstfilm, og da ’Den store 

skønhed’ blev vist på årets Cannes-festival (for en 

hovedsageligt begejstret verdenspresse), var den 

et kærkomment og særdeles forfriskende indslag 

i rækken af generelt tungere og mere alvorlige 

konkurrencefilm. De færreste film, der hylder kun-

sten, er samtidig ude i et sarkastisk ærinde overfor 

selvsamme, hvilket gør ’Den store skønhed’ til en 

sjældenhed, der ikke mindst giver performance-

kunsten hårde, men også vittige, ord med på vejen. 

Også den overfladiske livsstil dyrkes og står for 

skud i det komiske drama, som samtidig er en hyl-

dest til kontrasten mellem skønhed og forfald, den 

ægte kunst og ikke mindst Rom.

Den altoverskyggende hovedrolle, som den ultima-

tive verdensmand, spilles til perfektion af 53-årige 

Toni Servillo, der bl.a. kunne ses som den italienske 

præsident Giulio Andreotti i ’Il divo’ fra 2008. Fil-

men var instrueret af Paolo Sorrentino, som i 2011 

instruerede Sean Penn i ’This Must Be the Place’. 

Med ’Den store skønhed’ giver han nu sit bud på 

det moderne liv portrætteret ved et guddommeligt 

filmet Rom, der næppe har gjort sig bedre på film 

siden Federico Fellinis ’La dolce vita’ fra 1960.

hovedkarakterens roman, ’det 
menneskelige apparat’, blev på et 
tidspunkt overvejet som filmens titel.



JoBs
MAnden BAG Apple

ORIGINALTITEL jOBS  
 
INSTRUkTøR Joshua Michael Stern 
  
SkUESPILLERE
ashton kutcher, Josh Gad, J.k. Simmons, 
dermot Mulroney, Lucas Haas, Matthew 
Modine, Lesley ann Warren, James Woods, 
kevin dunn 
 
LANd  
uSa, 2013 
 
SPILLETId 
122 minutter 
 
PREMIERE

05/09 

DRaMa

I en helt almindelig garage i Los Altos i midten 

af 70erne skaber de to unge kammerater, 

flipperen Steve Jobs og computeringeniøren Steve 

Wozniak, den første personlige computer, kaldet 

Apple I. Projektet skal oprindeligt blot imponere de 

andre i miljøet, men den visionære Jobs ser straks 

de kommercielle muligheder, og med sit unikke 

gå-på-mod begynder han at søge investorer. Det 

hårde arbejde giver pote, og i 1976 grundlægges 

selskabet Apple Computer, der får kæmpemæssig 

succes med Apple II. Kammeraterne er nu man-

gemillionærer samt medspillere i den højeste liga 

indenfor computerindustrien, men den perfektio-

nistiske Jobs viser sig hurtigt at være en svær mand 

at gøre tilfreds. Apple-chefens excentriske opførsel 

bliver ikke bare en udfordring for hans omgivelser, 

men også for manden selv.

Det er kun to år siden, at Apple-grundlæggeren 

Steve Jobs døde af kræft, og ’Jobs’ er den første bio-

grafiske film om manden, der har været med til at 

forme hele verdens opfattelse og brug af teknologi. 

Den innovative og på mange måder kontroversielle 

entreprenørskikkelse spilles af Ashton Kutcher, der 

selv regnes for at være en ekspert i digitale medier, 

men ellers er mest kendt for roller i film som ’The 

Butterfly Effect’ (2004) og ’No Strings Attached’ 

(2011). I rollen som Steve Wozniak ses den relativt 

ukendte Josh Gad, mens filmen er instrueret af 

Joshua Michael Stern (Swing Vote). Filmens manu-

skript blev skrevet, før Jobs døde, og er udelukken-

de baseret på allerede offentligt tilgængeligt mate-

riale om Apple-skaberen.

72,8 %
56 stemmer
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ORIGINALTITEL The Smurfs 2 
   
INSTRUkTøR Raja Gosnell  
 
SkUESPILLERE  
Neil Patrick Harris, Hank azaria,  
Jayma Mays, Brendan Gleeson  
 
LANd uSa, 2013  
 
SPILLETId  105 minutter 
 
PREMIERE

05/09

aNIMaTIoN / 
FaMILIEFILM d en onde troldmand Gargamel pønser på en 

ny plan. Han har skabt et par fjendtlige, smøl-

felignende væsner kaldet fræklinger, som han hå-

ber, vil lade ham høste den magiske smølfe-essens. 

Det går dog op for ham, at kun rigtige smølfer kan 

give ham, hvad han vil have, og at Smølfine er den 

eneste, der kender den hemmelige magiske formu-

lar, som kan forvandle fræklinger til rigtige smølfer. 

Derfor beslutter Gargamel sig for at kidnappe den 

stakkels Smølfine og tage hende med til Paris, hvor 

han har opnået stjernestatus som verdens største 

magiker. Det er nu op til Gammelsmølf og tre af 

hans artsfæller at vende tilbage til vores verden, 

slå sig sammen med menneskevennerne Patrick 

og Grace Winslow, redde Smølfine og stoppe 

Gargamels skumle planer.

Den første af de nye smølfefilm indspillede i 2011 

over en halv mia. dollars på verdensplan, så det er 

kun oplagt at sætte en efterfølger i verden. ’Smøl-

ferne’ er oprindeligt en tegneserie skabt af den 

belgiske tegner og forfatter Peyo i 1958. Siden er 

der udkommet talrige tegnefilm, computerspil og 

små plastikfigurer. Neil Patrick Harris, der er bedst 

kendt for at spille storcharmøren Barney Stinson i 

TV-serien ’How I Met Your Mother’, gentager sin 

rolle som Patrick fra den første film. Hank Azaria 

vender tilbage som skurken Gargamel, og hans 

største bedrift må være stemmerne bag de adskil-

lige karakterer i animationsserien ’The Simpsons’. 

Filmen vises med dansk tale af bl.a. Jens Jacob Tych-

sen, Pernille Rosendahl og Nis Bank-Mikkelsen.

det er stAdiG cool At Være Blå

SMøLfERNE 2

i 1990erne blev der udgivet en række cd’er ved navn ’smølfehits’ med cover-
versioner af tidens populære radiohits - indsunget på dansk med smølfestemmer.

3D
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ORIGINALTITEL Pain & Gain  
 
INSTRUkTøR Michael Bay  
 
SkUESPILLERE  
Mark Wahlberg, dwayne Johnson,   
anthony Mackie, Tony Shalhoub,   
Ed Harris, Rob Corddry, Rebel Wilson,  
ken Jeong, Peter Stomare 
 
LANd uSa, 2013  
 
SPILLETId  129 minutter 
 
PREMIERE

05/09

KoMEDIE / acTIoN

77,8 %
68 stemmer

’pain & Gain’ er baseret på virkelige begivenheder med 
udgangspunkt i pete collins’ artikelserie i Miami new times.

d aniel Lugo er personlig træner i et motions-

center i Miami, hvor han lever og ånder for 

bodybuilding. Store muskler er dog langt fra nok til 

at tilfredsstille den ærgerrige Lugo, der drømmer 

om at leve det samme rige liv, som flere af hans 

motionerende kunder - ikke mindst den storpra-

lende og stenrige forretningsmand Victor Kershaw. 

Inden længe har Lugo fået sine to bodybuilder-

venner med på en simpel plan. Drevet af misund-

else og forsøget på en genvej til det luksuriøse liv 

beslutter de tre stærke mænd sig for at kidnappe 

Kershaw og efterfølgende leve som konger af løse-

summen. Men karriereren som amatørforbrydere 

viser sig mere kompliceret end forventet.

Med ’Pain & Gain’ skifter instruktøren Michael Bay 

kurs fra den masseødelæggelse, der har kendeteg-

net film som ’Armageddon’ (1998), ’Pearl Harbor’ 

(2001) og Transformers-serien (2007-2011), til for-

del for en mere karakterbaseret og komisk historie, 

som dog stadig er stærkt præget af actionoriente-

rede begivenheder. Mark Wahlberg spiller body-

builderen med en plan, mens Anthony Mackie (The 

Adjustment Bureau) og Dwayne Johnson (Fast & 

Furious 6) kan ses som de to medsammensvorne 

venner. Det uheldige offer for kidnapningen spilles 

af Tony Shalhoub, der har haft et utal af biroller i 

spillefilm, men som ofte forbindes med titelrollen i 

TV-serien, ’Detective Monk’ (2002-2009).

Blod, sVed oG huMor

PAIN & GAIN
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hÅBets
lAnD
JApAnsK Jord-
sKælVsdrAMA

ORIGINALTITEL kibô no kuni 
 
INSTRUkTøR Shion Sono   
 
SkUESPILLERE
Isao Natsuyagi, Naoko Ohtani, 
Jun Murakami, Megumi kagurazaka 
 
LANd   
uk, Japan,  
Tyskland,  
Taiwan, 2012 
 
SPILLETId 
133 minutter 
 
PREMIERE

12/09 

DRaMa

d

en 21-årige, muslimske Raša bor i Udkants-

sverige og kan pakke 12 poser salat på 4,5 se-

kunder på salatfabrikken. Hun er egentlig godt til-

freds med tilværelsen. Hun har sin far, sit job og sin 

gode ven Nikki. Men fabrikken må skære ned, og 

Raša mister sit job, hvorefter hun tvinges ind i en 

bureaukratisk jungle af selvtillidscoaching og kom-

petencekurser. Den lille by, og det liv hun klamrer 

sig til, bliver pludseligt mindre og mindre, og Raša 

må efterhånden indse, at der er en større verden 

derude - og at hun måske bliver nødt til at rejse ud 

og prøve lykken på egen hånd.

Det sort-humoristiske, svenske drama, ’Spise sove 

dø’, er instrueret af debutanten Gabriela Pichler 

hvis stil, med sin socialrealistiske blanding af tra-

gik og galgenhumor, kan minde om landsmændene  

Lukas Moodysson (Fucking Åmål, Lijla 4-ever) og 

Ruben Östlund (De ufrivillige). Rollen som den tro-

faste, intense og ukuelige Raša spilles af Nermina 

Lukac, og filmen vandt Sveriges største filmpris, 

Guldbaggen for Bedste film, Bedste kvindelige ho-

vedrolle, Bedste instruktør og Bedste manuskript.

spise 
sove 
Dø
i udKAntssVeriGe KAn 
inGen høre diG sKriGe

ORIGINALTITEL Äta sova dö   
  
INSTRUkTøR Gabriela Pichler   
 
SkUESPILLERE
Nermina Lukac, Milan dragisic, Jonathan 
Lampinen, Peter Fält, Ruzica Pichler 

LANd 
Sverige, 2012 
 
SPILLETId 
104 minutter 
 
PREMIERE

12/09

DRaMa / KoMEDIE

d

a et voldsomt jordskælv rammer den fiktive 

japanske landsby Nagashima og ødelægger 

et atomkraftværk, ændres livet radikalt for befolk-

ningen. En zone på 20 km fra katastrofeområdet af-

spærres af et stort hegn med radioaktivitet på den 

ene side. Landmanden Yoichi Ono og hans families 

gård ligger inde i spærrezonen og beordres derfor 

til ikke at forlade området. Familierne på den anden 

side af hegnet sendes alle i evakuering, og familien 

Ono må nu beslutte sig for, om de vil blive i de-

res hjem eller trodse regeringens ordre og forlade 

gården.

’Håbets land’ er den første fiktionsfilm baseret på 

jordskælvet og tsunamien, der ramte Japan i 2011. 

Historien er baseret på en novelle af instruktøren 

Shion Sono, der i hjemlandet er kendt som multi-

kunstner med både fiktions- og dokumentarfilm 

samt digte og noveller på CV’et. Kontroversielle 

emner er ikke fremmed for Sono, der i 2001 fik stor 

kommerciel succes med thrilleren ’Suicide Circle’, 

som håndterede Japans høje selvmordsrate og blev 

til flere spin-offs samt en decideret fortsættelse i 

den barske ’Noriko’s Dinner Table’ (2005). Sono 

står også bag den såkaldte ’Hate Trilogi’ (2008-11), 

der inkluderer ’Love Exposure’, ’Cold Fish’ og ’Guil-

ty of Romance’. 
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’nattens dæmoner’ har i usA indspillet flere penge, end James Wans 
to foregående succeser, ’saw’ og ’insidious’, tilsammen.

årets store GyserfænoMen

NATTENS dÆMONER

ORIGINALTITEL The Conjuring  
   
INSTRUkTøR James Wan   
 
SkUESPILLERE   
Vera Farmiga, Patrick Wilson,   
Ron Livingston, Lili Taylor, Joey king 
   
LANd uSa, 2013  
 
SPILLETId  112 minutter 
 
PREMIERE

12/09

GYSER

80,3 %
63 stemmer

k ort tid efter Carolyn og Roger Parren er flyt-

tet med deres familie ind i en faldefærdig 

landejendom på Rhode Island, begynder der at ske 

sære ting omkring dem, som efterhånden udvikler 

sig til mareridtslignende hændelser. Desperationen 

begynder så småt at melde sig hos den sagesløse fa-

milie, så Carolyn kontakter to anerkendte efterfor-

skere af paranormale begivenheder, Ed og Lorraine 

Warren. Ed og Lorraine opdager snart, at hele områ-

det er hjemsøgt at et satanisk væsen, som har udset 

sig Parren-familien som mål. Samtlige involverede 

må ty til al deres kunnen og spirituelle styrke for 

at besejre den usynlige fjende, der truer med at ud-

rydde dem alle.

Instruktøren James Wan gjorde sig bemærket som 

fornyer af den ofte klichédrevne gysergenre, da han 

stod bag den første Saw-film fra 2004. Med ’Insidi-

ous’ (2010) udforskede han det dæmoniske, og det 

er den tematik, han viderebringer i ’Nattens dæmo-

ner’, som tilmed skulle være inspireret af virkelige 

hændelser i 1971. De to hovedroller spilles af Vera 

Farmiga, der leverede et charmende bidrag til film-

historien i ’Up in the Air’ (2009), og af Patrick Wil-

son, der er kendt fra ’Little Children’ (2006), ’Watch-

men’ (2009) og ikke mindst ’Insidious’.



Film på dit TV
hele sommeren 
TNT viser stjernespækkede film - helt uden 
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to riVAler. Ét MestersKAB.

RUSH

ORIGINALTITEL Rush  
  
INSTRUkTøR Ron Howard  
 
SkUESPILLERE   
Chris Hemsworth, daniel Brühl,  
alexandra Maria Lara, Olivia Wilde,   
Natalie dormer, Pierfrancesco Favino 
   
LANd uSa, Tyskland, uk, 2013  
 
SPILLETId  123 minutter 
 
PREMIERE

12/09

acTIoN / DRaMa 1 970erne er et årti med stor rivalisering inden-

for motorsporten. Især to kørere udfordrer hin-

andens grænser på og udenfor banen fra karrierens 

start i Formel 3 og frem mod det ultimative niveau 

- Formel 1. Østrigske Niki Lauda (Ferrari) er meto-

disk i sin respektfulde tilgang til bilerne og hastig-

heden, mens hans britiske modstander James Hunt 

(McLaren) er en karismatisk playboy, der elsker me-

diernes søgelys lige så meget som udfordringerne 

på racerbanen. Deres forskelligheder kommer for 

alvor til udtryk i den legendariske 1976-sæson, hvor 

begge kørere er villige til at risikere alt for at blive 

verdensmester i en ofte fatal sportsgren, som ikke 

efterlader plads til fejl.

I det biografiske drama portrætteres Niki Lauda af 

Daniel Brühl, der har gjort sig bemærket med tysk-

talende roller i ’Good Bye Lenin!’ (2003) og ’Inglouri-

ous Basterds’ (2009).  I den anden hovedrolle som 

James Hunt ses australske Chris Hemsworth, kendt 

som hammersvingende tordengud i Marvels ’Thor’ 

(2011) og ’The Avengers’ (2012). Filmen skildrer den 

benhårde konkurrence mellem Lauda og Hunt i ver-

dens måske mest glamourøse, men også mest livs-

farlige sportsgren, der fører til ulykken som næsten 

koster Lauda livet. ’Rush’ er instrueret af Oscar-vin-

deren Ron Howard (A Beautiful Mind) og er nyeste 

bud i en genre, der bestemt ikke er overrendt, og 

som senest blev repræsenteret af den kritikerroste 

dokumentar ’Senna’ (2010). Manuskriptet er skrevet 

af Peter Morgan, der var Oscar-nomineret for ’The 

Queen’ (2006) og ’Frost/Nixon’ (2008).
niki lauda nåede at vinde 
verdensmesterskabet i formel 1 
hele tre gange. derudover har 
han drevet to flyselskaber.
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1930ernes Foshan i det sydlige Kina udøver Ip 

Man sin kampsport i fredelig eksistens med 

sin velhavende familie. Da stormesteren Gong Yu-

atian ankommer fra det nordlige Kina, og skal finde 

den bedste kung fu-udøver i syden, ender det i et 

opgør mellem Ip Man og Yuatian. Kampen bliver en 

dyst mellem ideologierne bag stilarterne og ender 

i førstnævntes favør. Det får Yuatians datter, Gong 

Er, til at udfordre sejrsherren for at genvinde sin 

fars ære. Gong Er vinder knebent, og de to skilles 

som venner, men da den 2. kinesisk-japanske krig 

bryder ud, ændres alt for Ip Man, Gong Er og hen-

des far.

Den legendariske Ip Man (1893-1972) er allerede 

blevet skildret adskillige gange på film, mest be-

mærkelsesværdigt af Donnie Yen i to semibiogra-

fiske actiondramaer fra 2008 og 2010 med titlerne 

’Ip Man 1 og 2’. Ip udbredte kampteknikken Wing 

Chun og blev i sidste ende læremester for selveste 

Bruce Lee. Kar Wai Wongs ’The Grandmaster’ min-

der stilistisk og fortællermæssigt mere om hans 

tidligere, æstetiske værker ’In the Mood for Love’ 

(2000) og ’2046’ (2004), hvorfra han har hentet 

hovedrollen Tony Leung Chiu Wai. Den hævnsø-

gende Gong Er spilles af Ziyi Zhang, der har haft 

roller i ’Tiger på spring, drage i skjul’ (2000) og 

’2046’.

the 
GrAnD-
mAster
Bruce lees 
læreMester

ORIGINALTITEL Yi dai zong shi 
  
INSTRUkTøR kar Wai Wong  
 
SkUESPILLERE
Tony Leung Chiu Wai, Ziyi Zhang 

 
LANd 
Hong kong, 
kina, uSa, 
2013 
 
SPILLETId 
123 minutter 
 
PREMIERE

12/09

acTIoN / DRaMa
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ORIGINALTITEL White House down  
 
INSTRUkTøR Roland Emmerich 
  
SkUESPILLERE
Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie 
Gyllenhaal, Jason Clarke, Richard Jen-
kins, Joey king, Richard Jenkins, Jimmi 
Simpson, Lance Reddick, Jake Weber    
 
LANd  
uSa, 2013 
 
SPILLETId 
131 minutter 
 
PREMIERE

19/09 

acTIoN

P olitimanden John Cale drømmer om at arbej-

de for Secret Service og beskytte den ame-

rikanske præsident i Det Hvide Hus. Hans datter 

er begejstret ved tanken om en far som livvagt for 

verdens mest magtfulde person, men til den ende-

lige jobsamtale får Cale et afslag. Far og datter må 

i stedet nøjes med en rundtur i præsidentens be-

rømte residens i Washington, D.C., men timingen 

kunne ikke have været dårligere. På samme tids-

punkt angribes Det Hvide Hus af en svært bevæb-

net paramilitær gruppe, og John Cale må nu gribe 

til handling for at beskytte sin datter og landets 

øverste leder.

Hvis handlingen lyder bekendt, er der noget om 

snakken. ’Olympus Has Fallen’, der fik biografpre-

miere i foråret, havde stort set det samme plot, 

men to film om det samme emne er ikke et usæd-

vanligt Hollywood-fænomen. Meteorfilmene ’Ar-

mageddon’ og ’Deep Impact’ fik i 1998 premiere 

med tre måneders mellerum, og året forinden var 

der to måneder imellem de vulkanorienterede 

’Dante’s Peak’ og ’Volcano’. Årets andet angreb på 

Det Hvide Hus er instrueret af Roland Emmerich, 

der tidligere har ødelagt præsidentens bolig i både 

’Independence Day’ (1996) og ’2012’ (2009). Rollen 

som familiefar med Secret Service-drømme spilles 

af Channing Tatum (G.I. Joe), Jamie Foxx (Ray) spil-

ler præsidenten, og der er biroller til bl.a. Maggie 

Gyllenhaal (The Dark Knight), Jason Clarke (Zero 

Dark Thirty) og James Woods (Videodrome).

75,1 %
77 stemmer

White
house
DoWn
præsident under
AnGreB
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tre årtier i det hVide hus

THE BUTLER

ORIGINALTITEL The Butler  
  
INSTRUkTøR Lee daniels 
 
SkUESPILLERE
Forest Whitaker, Oprah Winfrey, 
Jane Fonda, Robin Williams, Melissa Leo, 
Vanessa Redgrave, John Cusack, 
James Marsden, alan Rickman, 
Liev Schreiber, alex Pettyfer, 
Lenny kravitz, Mariah Carey 
 
LANd uSa, 2013   
 
SPILLETId  132 minutter  
 
PREMIERE

19/09

DRaMaden sorte Cecil Gaines fødes under slaveti-

den og vokser op med hårdt arbejde i bom-

uldsmarkerne under sadistiske plantageejere.  Men 

den unge mand har en stærk vilje til at overleve og 

får stablet en ny tilværelse på benene, efter han 

flygter og får arbejde som tjener for rige, hvide 

amerikanere.  Cecil viser sig hurtigt at være god til 

sit nye erhverv, og talentet fører mange år senere 

til drømmejobbet som butler i Det Hvide Hus. Dér 

bliver han vidne til en af landets politisk set mest 

turbulente perioder, da han tjener hele otte præ-

sidenter over tre årtier. Samtidig forsøger Cecil at 

være en god familiefar i en brydningstid fuld af race-

spørgsmål.

Titelkarakteren i ’The Butler’ er, modsat tidens 

biografiske trend, en fiktiv person inspireret af en 

artikel i Washington Post fra 2008. Filmens mange 

politiske personligheder er dog alle taget fra vir-

kelighedens verden, og dermed kan Lee Daniels’ 

(Precious) drama kategoriseres som en historisk 

film, der skildrer USA i det 20. århundrede. Forest 

Whittaker spiller butleren, og han flankeres af en 

imponerende rollebesætning med Oprah Winfrey 

(The Color Purple), Jane Fonda (Klute), Robin Wil-

liams (Dead Poets Society) og Alan Rickman (Harry 

Potter 1-8) som bare nogle af navnene.

nicole Kidman, hugh Jackman og Zac efron skulle også have medvirket, 
men deres roller blev skrevet ud af historien.
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folKets prinsesse

dIANA

Å ret er 1995, og den unge Diana Frances Spen-

cer er en af verdens mest fotograferede og 

omdiskuterede kvinder - kendt som Lady Di og som 

”Folkets prinsesse”. Men ægteskabet med Englands 

Prins Charles er endt i skilsmisse, og titlen som 

Prinsesse af Wales ligger nu bag den unge kvinde. 

Diana står for første gang i mange år på egne ben 

med mulighed for at genopfinde sig selv samt op-

bygge det selvværd, hun i mange år har manglet. 

Da hun tilbydes rollen som international kampag-

neleder og forkæmper for humanitære sager, tager 

Diana derfor imod udfordringen og finder imod alle 

odds kærligheden i den britisk/pakistanske hjerte-

kirurg, Hasnat Khan.

Hun fremstod ægte og varm i modsætning til det 

øvrige britiske kongehus, og mange kan huske, hvor 

de var, da Lady Diana døde i en alt for tidlig alder i et 

biluheld i 1997. ’Diana’, der er den første spillefilms-

biografi om prinsessen, vælger dog ikke at fokusere 

på ulykkens tragiske omstændigheder, men i stedet 

på de sidste to år af Dianas liv, hvor hun fandt sig 

selv samt ny mening med livet. Modsat ’The Queen’, 

filmen om Dianas svigermor Dronning Elizabeth 2. 

af Storbritannien, med en engelsk skuespillerinde i 

titelrollen, har ’Diana’ mere internationale kræfter 

bag kameraet. Australske Naomi Watts spiller det 

engelske ikon, mens tyske Oliver Hirschbiegel (De 

andres liv) sidder i instruktørstolen.

Jessica chastain (Zero dark thirty) 
skulle oprindeligt spille diana.

ORIGINALTITEL diana  
  
INSTRUkTøR  
Oliver Hirschbiegel   
 
SkUESPILLERE 
Naomi Watts, Naveen  
andrews, douglas Hodge, 
Geraldine James, Charles  
Edwards, Juliet Stevenson 
  
LANd uk, 2013  
 
SPILLETId   
afventer   
 
PREMIERE

26/09

DRaMa
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Vin diesel tilBAGei MørKet

riDDicK

ORIGINALTITEL Riddick  
 
INSTRUkTøR david Twohy  
 
SkUESPILLERE
Vin diesel, karl urban,   
Bokeem Woodbine, Matt Nable 
 
LANd 
uSa, uk, 2013  
SPILLETId  119 minutter 
 
PREMIERE

26/09

acTIoN / ThRILLER /
ScIENcE FIcTIoNR iddick er blevet efterladt på en livløs, sol-

hærget planet i den tro, at han var død. Der 

går dog ikke lang tid, før han må kæmpe for sit liv 

mod fjender mere dødbringende end noget menne-

ske, han har mødt. Riddicks eneste mulighed for at 

overleve er at aktivere et katastrofesignal og derved 

tilkalde lejesoldater, der inden længe ankommer til 

planeten. Det første rumskib, der lander, har en ny 

race af ekstremt dødsensfarlige og voldelige solda-

ter om bord, imens kaptajnen på det andet fartøj 

har et personligt regnskab at gøre op med Riddick. 

Men tiden er ved at løbe ud, for en kraftig og fatal 

storm er på vej - og Riddicks forfølgere vil ikke forla-

de planeten uden hans hoved som trofæ.

’Riddick’ er det tredje kapitel i den franchise, der 

startede med den intense ’Pitch Black’ (2000) og 

fortsatte med ’The Chronicles of Riddick’ (2004), 

som lagde mere vægt på science fiction-elementet 

end tidligere. Vin Diesel, der også er frontfigur i en 

anden populær filmserie, ’The Fast and the Furious’, 

spiller titelrollen som den toptrænede antihelt, der 

kan se i mørke - et element der også spiller en vigtig 

rolle i ’Riddick’. David Thowy, der både har skrevet 

og instrueret de to første film om Riddick, har tid-

ligere stået bag manuskriptet til bl.a. ’The Fugitive’ 

(1993) og ’Waterworld’ (1995).

81%
90 stemmer
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runner
runner
høJt spil i costA ricA

ORIGINALTITEL Runner Runner    
 
INSTRUkTøR Brad Furman  
 
SkUESPILLERE
Ben affleck, Justin Timberlake,
Gemma arterton, anthony Mackie 
 
LANd  
uSa, 2013 
 
SPILLETId 
afventer 
 
PREMIERE

26/09 

ThRILLER

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

d a et poker-site frarøver den fattige matema-

tikstuderende Richie alle sine uddannelses-

penge, tager han sagen i egen hånd. Snart sidder 

Richie på et fly på vej til Costa Rica for at opsøge 

manden bag sitet, milliardæren Ivan Block. Da de 

endelig mødes, imponeres Ivan af den unge mands 

gå-på-mod og beslutter sig for at tage ham under 

sine vinger. Richie oplever pludseligt det liv i sus 

og dus, som han altid har drømt om, men samtidig 

skal han navigere rundt i industriens underverden, 

der er lige så farlig, som den er luksuriøs. Da Richie 

pludseligt kontaktes af FBI, må han erkende, at han 

er ude, hvor han ikke kan bunde… og at huset altid 

vinder.

’Runner Runner’ er en thriller om snyd og bedrag af 

instruktøren bag den veldrejede ’The Lincoln Law-

yer’ fra 2011. Brad Furmans nye film har to af Hol-

lywoods mest eftertragtede mænd i de bærende 

roller, Justin Timberlake (Friends with Benefits), der 

laver film sideløbende med sin musikkarriere, og 

Ben Affleck (Argo), der på det seneste har høstet 

stor succes som instruktør. Gemma Arterton (Prin-

ce of Persia: The Sands of Time) spiller sexet femme 

fatale, mens Anthony Mackie (Gangster Squad) 

er FBI-agenten, der jagter internettets gambling-

forbrydere.

elvom 60-årige Cornelia lever en privilegeret 

tilværelse i det moderne Bukarest, er livet 

ikke perfekt. Hendes højeste ønske er at skabe 

kontakt til sin fremmedgjorte søn, den 34-årige 

Barbu, men mor og søn taler knap nok sammen, 

og Cornelia skyder skylden på hans kæreste, som 

har et barn fra tidligere ægteskab. Begge deres liv 

ændres dramatisk, da sønnen bliver involveret i et 

tragisk biluheld og kører et barn ned på motorve-

jen. Cornelia ser sit snit til at genoptage forholdet 

til sin søn, så hun påbegynder en velorkestreret 

kampagne for at redde ham fra at komme i fæng-

sel. Men Barbu er ikke interesseret i at danse efter 

sin mors pibe…

Rumænsk film er inde i en storhedstid med den nye 

bølge af anerkendte, prisbelønnede film. Nybølgen 

blev for alvor skudt i gang med Cristi Puius ’Hr. La-

zarescus sidste rejse’ i 2005 og nåede nye højder 

med Cristian Mungius fænomenale, socialrealisti-

ske drama ’4 måneder, 3 uger og 2 dage’ (2007), der 

modtog Guldpalmen i Cannes. Den vanskelige del 

af livet skildres også i ’Mor & søn’, der tidligere i år 

vandt Guldbjørnen ved filmfestivalen i Berlin.

MOR & 
SøN
ruMænsK 
prisVinder 

ORIGINALTITEL Pozitia copilului 
   
INSTRUkTøR Calin Peter Netzer 
 
SkUESPILLERE
Luminita Gheorghiu, Bogdan dumitrache,  
Natasa Raab  

 
LANd 
Rumænien, 
2013  
 
SPILLETId 
112 minutter 
 
PREMIERE

26/09

DRaMa

S

81%
90 stemmer



35kINO.dk // SEPTEMBER 2013

’Biler’ i luften

fLyVEMASkINER

d usty er et af de fly, der sørger for at gøde 

marker i det amerikanske landbrug. Men han 

drømmer om noget helt andet - nemlig at deltage 

i en berømt flykonkurrence. Problemet er bare, at 

Dusty er håbløst bange for højder, så for at deltage 

skal han ikke kun træne sin fart, men også komme 

sin højdeskræk til livs. Med hjælp fra sin mentor, 

Skipper, og med opbakning fra en række nye ven-

ner, sætter han sig for at forfølge sin drøm.

’Flyvemaskiner’ er baseret på et koncept af den le-

gendariske John Lasseter (Toy Story), der også er 

producer på filmen. Lasseter instruerede i sin tid 

’Biler’ (2006) og ’Biler 2’ (2011), og ’Flyvemaskiner’ 

er et spin-off på filmenes univers. Egentlig skulle 

’Flyvemaskiner’ kun have været udgivet på DVD og 

Blu-ray, men animationsfilmen får nu alligevel regu-

lær biografpremiere. Det samme skifte fra video til 

biograf skete i øvrigt med ’Toy Story 2’ (1999) og ’ 

Tigerdyrets familiefest’ (2000). En efterfølger er al-

lerede på trapperne med originaltitlen ’Planes: Fire 

& Rescue’, og der er tilmed planlagt en treer i serien.

ORIGINALTITEL Planes  
  
INSTRUkTøR Klay Hall  
 
dANSkE STEMMER   
Simon Stenspil, Finn Storgaard, Michael 
Hasselflug, Lene Maria Christensen, 
Søren Clauding, Ernesto Piga Carbone, 
Tina kruse andersen.
   
LANd uSa,2013   
 
SPILLETId  91 minutter  
 
PREMIERE

26/09

aNIMaTIoN / 
FaMILIEFILM

3D

i begyndelsen af  filmen er der adskillige bjerge i baggrunden,  
som i profil er formet som store flyvemaskiner.
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Mud

ABout tiMe

AntBoy

2 Guns

KVinden i Buret

olsen BAnden på dyBt VAnd

Film ændrer ofte premieredato. Følg den opdaterede liste på www.kino.dk
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02/10
sepiDeh
Følg din drøm

03/10
AntBoy
Danmarks første superhelt

cyKeltur meD moliere
Misantropisk fransk komedie

KvinDen i Buret
Jussi Adler-Olsen filmatiseres

10/10
2 Guns
Tyveri og dobbeltspil

ABout time
Romantiske tidsrejser

DyBet
Fisker på dybt vand

mAchete Kills
Ét stk. vred mexicaner

olsen BAnDen pÅ DyBt vAnD
De har en plan!

perfect mothers
Ødipuskompleks x 2

turBo
Snegl med fart på

17/10
muD
McConaugheys flugt

reAchinG for the moon
To ikoniske kvinders kærlighed

24/10
BAD GrAnDpA
En gammel ”jackass”

cAptAin phillips
Tom Hanks’ Mærsk-skib bliver bordet

mAlAvitA
Gangster-thriller med De Niro og Pfeiffer

mit liv meD liBerAce
Entertaineren og hans elsker

escApe plAn
Fængselsflugt med Schwarzenegger og 
Stallone

31/10
cArrie
Mobning og telekinese

frAnces hA
Komedie af manden bag ’The Squid and the 
Whale’

tAroK
Dansk familiesaga

the BroKen circle BreAKDoWn
Kærlighedens op- og nedture

thor 2: the DArK WorlD
Hammersvingende gud på nye eventyr

'
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Magien fra 
det store lærred

- Priceless®

Betal din billet med dit MasterCard®, så har vi
reserveret de bedste premiere sæder til dig.

For mere information: kino.dk/mastercard



det første magasin udkom marts 2009, 
og denne måned runder vi et halvt 

hundrede numre. i den anledning 
præsenterer vi:

JUBILÆUM

KINO.DK-FORS
IDER
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kONkURRENcER

deltag i konkurrencen ved at scanne Qr koden eller 
på www.kino.dk/konkurrencer. deltagerfrist er 
20/9 kl. 12.00

info: det er gratis at deltage i konkurrencen.
Billetterne til gallapremieren kan ikke refunderes 
eller ombyttes til anden dato eller biograf.

Vind 4 billetter til gallapremieren på  ’olsen Banden 
på dybt vand’ den  5. oktober kl. 10 i imperial i 
København + 1 dVd af første olsen Banden animeret 
film samt en masse stænger fra hAriBo.

scan Qr koden eller gå på 

www.kino.dk/konkurrencer for at deltage

i konkurrencen. deltagerfrist: 30/9

deltag i lodtrækningen
om 3  ’Antboy’ præmie-
pakker med 4 fribilletter 
til filmen, en mobil-
taske og en nøglesnor 
samt 1 kg. stjerne Mix.



scan Qr koden eller gå på 

www.kino.dk/konkurrencer for at deltage

i konkurrencen. deltagerfrist: 30/9

deltag i lodtrækningen
om 3  ’Antboy’ præmie-
pakker med 4 fribilletter 
til filmen, en mobil-
taske og en nøglesnor 
samt 1 kg. stjerne Mix.

 

fAST &
fURIOUS 6

PÅ dVd OG BLu-RaY dEN 26. SEPTEMBER

NYE udGIVELSER // dIREkTE PÅ dVd/BLu-RaY // VaRM OP TIL BIOGRaFEN // OVERSETE FaVORITFILM

DVD  //  BLU - RaY  //  Ga MING  //  B Ø GER
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MGp Missionen

side effects

AnnA KAreninA

nye titler

BLU-RAy/dVd

ANNA kARENINA

Leo Tolstojs klassiske roman fra 1877 er 

blevet filmatiseret af Joe Wright (Ato-

nement). Via titelkarakteren (spillet af 

Keira Knightley) udstilles borgerskabets 

dobbeltmoral og kvinders vanskeli-

ge kår i 1800-tallets Rusland. Aaron 

Taylor-Johnson (Kick-Ass), Jude Law 

(Sherlock Holmes) og Alicia Vikander 

(En kongelig affære) har roller i den 

romantiske film, der modtog en Oscar 

for Bedste kostumer.

dVd & BLu-R aY 03/09

MGP MISSIONEN

Drømmen om at nå sit livs mål - koste 

hvad det vil - og fordommene undervejs 

er hovedingredienserne i den danske 

familiefilm ’MGP Missionen’. Filmen 

handler om en dreng fra provinsen, der 

flytter med sin mor til København. På 

sin nye skole bliver han ven med en 

pige af tyrkisk afstamning, og sammen 

har de en drøm om at tage vestpå, dels 

mod Hvide Sande og dels for at deltage i 

børnenes Melodi Grand Prix

dVd & BLu-R aY 05/09

SIdE EffEcTS

’Side Effects’ skeler til 1990ernes thril-

lers og blandes med lidt Hitchcock, når 

plottet udfoldes om en psykiater (Jude 

Law), der bliver viklet ind i en sag om 

en ustabil kvinde (Rooney Mara), som 

under indflydelse af piller har myrdet 

sin mand (Channing Tatum). Alsidige 

Steven Soderbergh (Ocean’s-filmene) 

instruerer de uforudseelige begiven-

heder.

dVd & BLu-R aY 12/09

EN SANG fOR MARION

Den altid gnavne Arthur elsker sin evigt 

optimistiske kone Marion højt, men 

deler absolut ikke hendes passion for 

sang. Men da Marion rammes af alvorlig 

sygdom, tvinges Arthur til at droppe 

sin mavesurhed og overtage sin kones 

plads i koret. Filmen er både munter og 

sørgelig i sit tema, og rollelisten er en 

kombination af veteranerne Teren-

ce Stamp (Superman II) og Vanessa 

Redgrave (Howards End) og de yngre 

kollegaer Gemma Arterton (The Boat 

That Rocked) og Christopher Eccleston 

(G.I. Joe - The Rise of Cobra).

dVd & BLu-R aY 12/09



43kINO.dk // SEPTEMBER 2013

nye titler

fAst & furious 6

sprinG BreAKers

the GreAt GAtsBy
dEN STORE GATSBy

Med Leonardo DiCaprio, Carey Mul-

ligan og Tobey Maguire på rollelisten, 

Baz Luhrmann i instruktørstolen og 

F. Scott Fitzgeralds klassiske roman 

som forlæg er de store sejl sat til for at 

give en oplevelse. Historien foregår i 

1920ernes USA, men er lige så aktuel i 

dag med temaer om dekadent livsførel-

se og økonomiske op- og nedture

dVd & BLu-R aY 17/09
 

NORdVEST

Året startede fremragende med to 

vellykkede, danske anmelder-darlings. 

Thomas Vinterbergs ’Jagten’ var den 

første, og Michael Noer fulgte hurtigt 

efter med ’Nordvest’, der foregår i det 

københavnske kvarter af samme navn. 

Her kommer to brødre ind på en krimi-

nel løbebane og får snart både venner 

og fjender.

dVd & BLu-R aY 26/09

fAST & fURIOUS 6

Fast & Furious-serien er godt på vej til 

at blive blandt de bedst indtjenende 

serier i filmhistorien, og med den nye 

film (der i sig selv indspillede 782 mio. 

dollars på verdensplan) er den samlede 

indtjening nu oppe på 2,37 mia. dollars! 

I det actionfyldte sjette kapitel er Vin 

Diesel, Paul Walker og Dwayne ”The 

Rock” Johnson tilbage, mens danskerne 

Kim Kold og Thure Lindhardt findes 

blandt birollerne.

dVd & BLu-R aY 26/09

SPRING BREAkERS

’Spring Breakers’ havde et særpræget 

liv i biograferne. Først var den ikke 

planlagt til dansk premiere, så blev 

den vist ved flere udsolgte forestil-

linger på filmfestivalen CPH PIX, og 

siden blev den opgraderet til regulær 

biografpremiere. Filmen er blevet kaldt 

en moderne udgave af ’Natural Born 

Killers’ (1990) for Paradise Hotel-ge-

nerationen med Selena Gomez og 

Vanessa Hudgens i udfordrende roller 

over for James Francos hensynsløse og 

hensynsfulde gangster.

dVd & BLu-R aY 26/09
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dIREkTE PÅ BLU-RAy/dVd

THE dETAILS
Rollelisten kan man ikke klage over 

i den sortkomiske ’The Details, der 

har Tobey Maguire (Spider-Man 1-3), 

Elizabeth Banks (The Hunger Games), 

Laura Linney (The Truman Show), Kerry 

Washington (Django Unchained), Ray 

Liotta (Goodfellas) og Dennis Haysbert 

(Goodbye Bafana) foran kameraet. Jeff 

og Nealy bor i en idyllisk forstad og har 

været lykkelig gift i 10 år, men da en 

familie af vaskebjørne invaderer deres 

perfekte have, bliver Jeff sat til at udryd-

de skadedyrene med alle nødvendige 

midler. Før Jeff ved af det, har han sat 

gang i en absurd spiral af utroskab, 

afpresning og organdonation.

dVd 05/09

WELcOME TO THE PUNcH
James McAvoy (X-Men: First Class) og 

Mark Strong (Sherlock Holmes) spiller 

to mænd på hver sin side af loven, der 

ender i midten af en sammensværgelse, 

som kan koste dem begge livet. Acti-

onfilmen er instrueret af den relativt 

ukendte englænder Eran Creevy (Shifty) 

og produceret af Ridley Scott, der er 

kendt som instruktør af ’Blade Runner’ 

(1982), ’Gladiator’ (2000) og ’American 

Gangster’ (2007).

dVd & BLu-R aY 05/09

HAMMER Of THE GOdS
Charlie Bewley er bedst kendt som hhv. 

vampyr og vampyrjæger i Twilight-fil-

mene og TV-serien ’The Vampire 

Diaries’, men i actionfilmen ’Hammer of 

the Gods’ spiller han hovedrollen som 

en brutal kriger, der rejser igennem et 

utaknemmeligt landskab for at finde sin 

bror. Samtidig forventer folket, at han 

kan skabe fred i det plagede kongerige.

dVd & BLu-R aY 11/09

TEEN BEAcH MOVIE
Disney er ikke kun kendt for deres 

animationsfilm og Hollywood-block-

busters som ’Pirates of the Caribbean’. 

De excellerer også i ungdomsfilm, hvor 

High School Musical-serien står som 

den mest kendte. I samme genre finder 

vi ’Teen Beach Movie’ om surferne Brady 

og McKenzie, som på mystisk vis - via 

en magisk bølge - ender i midten af en 

strandfest-film fra 1960erne, hvor en 

fuldblodsrivalisering finder sted mellem 

bikere og surfere. Men midt i al surfin-

gen, sangene og dansen ændrer Brady 

og McKenzie plottet, så filmens helt og 

heltinde i stedet falder for dem.

dVd & BLu-R aY 19/09

STOkER
Sydkoreanske Park Chan-wook instrue-

rer sin første engelsksprogede film efter 

at have slået igennem med hævn-trilogi-

en ’Sympathy for Mr. Vengeance’ (2002), 

’Oldboy’ (2003) og ’Lady Vengeance’ 

(2005). ’Stoker’ har både elementer 

fra disse film, fra Hitchcocks klassiker 

’Shadow of a Doubt’ samt vampyr-gen-

ren. Nicole Kidman er den sørgende 

enke, der inviterer Onkel Charlie 

(Matthew Goode) ind i sit hjem - til stor 

fortrydelse for hendes datter India (Mia 

Wasikowska).

dVd & BLu-R aY 26/09

PENTHOUSE NORTH
Michelle Monaghan (Mission: Impossi-

ble 3) er den blinde, men handlekraftige 

Sara Taylor, der lever en mentalt og 

fysisk tilbagetrukket tilværelse i en 

penthouselejlighed i New York. Da hun 

en tilfældig dag vender tilbage til sin 

lejlighed efter et hurtigt indkøb, finder 

hun sin kæreste myrdet, og det går 

op for hende, at morderen stadig er i 

lejligheden. Nu starter Saras kamp for 

overlevelse. Michael Keaton (Batman) 

har rollen som den iskolde morder, 

Hollander.

dVd & BLu-R aY 26/09

Film der gik uden om biografen

TEEN BEaCH MOVIE

stoKer

WelcoMe to the punch

the detAils



JUMP, DRIFT, SLIDE AND 
PERFORM TURBO-IZED STUNTS !
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TURBO CHARACTERS !
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PITcH BLAck

Et rumskib nødlander på en gold ørkenplanet, og blandt de kun 12 

overlevende er straffefangen Riddick. Snart må de forsøge at finde mad 

og drikke, mens planetens kødædende race af rumvæsner er på sporet. 

Vin Diesel indtager for første gang rollen som Riddick i science 

fiction-gyseren fra 2000.

er udKoMMet

THE cHRONIcLES Of RIddIck: 

Efterfølgeren til ’Pitch Black’ bød på mere science fiction i Star 

Wars-traditionen end den første film. Riddick er denne gang ankommet 

til planeten Helium Prime, der er under invasion fra de onde Necromon-

gers. På rollelisten finder vi denne gang Judi Dench (Skyfall), Thandie 

Newton (The Pursuit of Happyness), Karl Urban (Dredd) og naturligvis 

Vin Diesel som titelkarakteren.

er udKoMMet

VARM OP TIL BIOGRAfTUREN

føR
'SMøLfERNE 2'

føR 'RIddIck'

SMøLfERNE

Smølferne blev for første gang til virke-

lighed i live action-filmen fra 2011, hvor 

de blå småfolk bliver jaget væk fra deres 

landsby og ind i menneskenes verden - 

nærmere bestemt New York City. Filmen 

er den direkte forgænger til den biogra-

faktuelle ’Smølferne 2’.

er udKoMMet

SMøLfERNE: kÆRLIGHEd

Der er amoriner i luften, når der i de syv animerede kortfilm 

på ’Smølferne: Kærlighed’ er tid til den helt store smøl-

fe-kærlighed. Gammelsmølf bliver hovedperson i et umage 

skovbryllup, og heksen Hogatha bliver ramt af Amors pile. 

Og selv den onde Gargamel kan måske blive lidt varm om sit 

troldmandehjerte…

dVd 05/09

SMøLfERNE: HALLOWEEN

I de otte animerede kortfilm, der er samlet på ’Smølferne: 

Halloween’, bliver de blå titelkarakterer bl.a. forvandlet til 

sjove uhyrer på Halloween. De må også hjælpe et venligt 

spøgelse med at jage nogle ikke så venlige venner på flugt. 

Og endelig finder vi ud af, hvordan Gargamel reagerer på, at 

Gammelsmølf vinder æren som årets troldmand.

dVd 05/09

sMølferne
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føR 'NATTENS 
dÆMONER'

INSIdIOUS

James Wans seneste film er fra 2010 og 

har en del tematisk overlap med hans nye 

’Nattens dæmoner’. Her er det nemlig 

også det spirituelle og dæmoniske, som 

de stakkels hovedpersoner bliver udsat 

for. Patrick Wilson har roller i begge film.

er udKoMMet

SAW

Gyserbølgen, der blev kendt som torture 

porn, startede med James Wans ’Saw’ i 

2004, men denne film har egentlig mere 

tilfælles med ’Seven’ (1995) end med 

dens mange efterfølgere og det endeløse 

fokus på mere og mere makabre tortur-

instrumenter. Hovedskurken Jigsaw er 

siden blevet en ikonisk filmmorder.

er udKoMMet

insidious

the chronicles of riddicK: 



SENNA

En af de mest anerkendte dokumentarfilm i nyere tid er ’Senna’ om den 

brasilianske Formel 1-kører Ayrton Senna, der vandt verdensmesterska-

bet hele tre gange inden sin alt for tidlige død som 34-årig. Der findes 

næppe en mere overbevisende dokumentarisk skildring af motorspor-

ten end denne prisvindende film.

er udKoMMet

THE qUEEN

Kvalitetsfilm om det 

britiske kongehus’ reaktion 

på Lady Dianas død med 

en Oscar-vindende Helen 

Mirren i titelrollen som 

Dronning Elizabeth II. Også 

James Cromwell er sublim 

som hendes mand Prins 

Philip.

er udKoMMet

IP MAN

Semibiografisk film om Ip Man, der blev 

lærermester for Bruce Lee, og som var 

med til at udbrede kampteknikken Wing 

Chun. Titelrollen spilles af Donnie Yen, der 

tidligere har haft roller i ’Blade II’ og ’Hero’ 

(begge 2002). Samme mand skildres af Kar 

Wai Wong i ’The Grandmaster’.

er udKoMMet

IP MAN 2: LEGENd Of THE GRANdMASTER

Ip Man (Donnie Yen) får kamp til stregen af en britisk bokser i efter-

følgeren til 2008-filmen. Det er Vesten møder Østen og muskler mod 

hurtighed i det afgørende opgør i den mere farverige, men knap så 

gennemførte fortsættelse til ’Ip Man’.

er udKoMMet

føR 'RUSH'

føR
'dIANA'

føR 'THE GRANdMASTER'
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EVIL dEAd (2013) 

+ THE EVIL dEAd (1981)
Til mange fans store skuffelse gik 

den nye genindspilning af ’The Evil 

Dead’ uden om de danske biografer. Filmen, der 

affødte stærke reaktioner ved visningerne i USA, udkom-

mer i stedet direkte på DVD og Blu-ray og kan bl.a. fås i 

en boks sammen med den oprindelige film af Sam Raimi. 

Begge gysere handler om en gruppe unge, der tager i 

skoven for at overnatte i en lille hytte. Her finder de De 

dødes bog, der hidkalder en ond dæmon, som besætter 

dem én efter én.

dVd & BLu-R aY 10/09

MÅNEdENS 
BOkS

eVil deAd (2013)

eVil deAd (2013)

the eVil deAd (1981)



KINO.DK // SEPTEMBER 201348

Top 10     Blu-ray lEJE     
ugE 33, 2013:

 1.  Kon-TiKi
 2.  G.i. Joe: GenGældelsen
 3.  Cloud ATlAs
 4.  The hosT
 5.  A Good dAy To die hArd
 6.  Alle for To
 7.  PArKer
 8.  sKyTTen
 9.  JAGTen
10.  oz: The GreAT 
  And Powerful

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

BANSHEE - SæSON 1

Danske Ulrich Thomsen følger i sine lands-

mænd, Mads Mikkelsen og Nikolaj Co-

ster-Waldaus, fodspor som bærende rolle i 

en amerikansk TV-serie. I HBO’s ’Banshee’ 

spiller han en ækel gangsterboss ved navn 

Kai Procter, der holder til i den lille by 

Banshee i Pennsylvania. Hovedpersonen er en unavn-

given netop løsladt fange, der er på flugt fra en ukrainsk 

gangster og derfor ender i Banshee, hvor han tager en ny 

identitet på sig og ender som ny sherif i byen. Nu må han 

dels forsøge at sætte Procter bag lås og slå og dels skjule 

sig fra den ukrainske gangster.

dVd & BLu-R aY 03/09

TREME - SæSON 3

David Simon, skaberen af den mesterlige 

TV-serie ’The Wire’, står bag den lige så 

realistiske dramaserie ’Treme’, der skil-

drer livet i New Orleans efter orkanen 

Katrina hærgede byen i 2005. ’Treme’ 

følger en række karakterer fra forskelli-

ge baggrunde, bl.a. musikere, kokke og indianere, der alle 

forsøger at genopbygge deres liv efter tragedien. Seriens 

første sæson blev vist på HBO i USA i 2010, og den tredje 

sæson er planlagt som den næstsidste. 

dVd & BLu-R aY  10/09

HOMELANd - SæSON 2

Da første sæson af Showtimes terrorserie 

’Homeland’ udkom i 2011, måtte andre 

hyldede serier som ’Mad Men’ og ’Board-

walk Empire’ se sig slået ved Emmy- og 

Golden Globe-uddelingerne i kategorien Bedste Drama-

serie. Serien, der handler om den mentalt udfordrede CIA-

agent Carrie Mathiesons intense jagt på sandheden om 

krigshelten Nicolas Brody, fortsætter sin anden sæson, 

hvor første sæson slap. Seriens nye sæson har ligeledes 

fortsat med at høste prestigefyldte priser for Bedste dra-

maserie samt skuespil af Claire Danes og Damian Lewis.

dVd & BLu-R aY  12/09

TV-SERIERUdVALGTE GENUdGIVELSER 

dEN LILLE HAVfRUE  (1989)

Disneys formidable animerede udgave af H.C. Andersens 

klassiske eventyr om havfruen, som bliver forelsket i et 

menneske og indgår en aftale med havheksen Ursula.  

Filmen indvarslede den nye, kreative periode i Disneys 

produktion, der toppede med ’Skønheden og Udyret’ 

(1991) og ’Løvernes konge’ (1994).

dVd & BLu-R aY 13/09

VERTIGO  (1958)

Tidligere på året blev Alfred Hitchcocks ’Vertigo’ kåret 

som den bedste film nogensinde af det anerkendte 

filmmagasin Sight & Sound - en ære der ellers i 60 år er 

tilfaldet ’Citizen Kane’ (1941). James Stewart har rollen 

som en detektiv, der bliver besat af den kvinde, han skal 

skygge (deraf den danske titel ’En kvinde skygges’).

BLu-R aY 25/09

cLOckERS  (1995)

Spike Lee instruerer dette narkodrama om unge gade-

pushere i det belastede Brooklyn, der lever hårde liv med 

deres bosser på den ene side og politiet på den anden. 

Harvey Keitel (Reservoir Dogs), John Turturro (Transfor-

mers-filmene) og Mekhi Phifer (Dawn of the Dead) har 

roller i filmen.

BLu-R aY 25/09
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Top 3

gaMINg Salg
ugE 30, 2013:

 playSTaTIoN 3
1 ThE laST of uS 

2 SKylaNdErS gIaNTS: 
 STarTEr paCK

3 SKylaNdErS gIaNTS: 
 BooSTEr paCK

 XBoX 360
1 ColIN MCrEa: dIrT 2

2 ENSlavEd: 
 odySSEy To ThE WEST

3 Call of duTy: 
 BlaCK opS 2

 pC 
1 ThE SIMS 3: 
 dragoN vallEy

2 CIvIlIzaTIoN v: 
 BravE NEW World

3 Call of duTy: 
 BlaCK opS 2

SE MErE pÅ BloCKBuSTEr.dK

dISNEy INfINITy
Genistregen bag spillet ’Skylanders’ var at koble fysiske figurer sam-

men med et digitalt spilunivers. Denne idé bygger Disney videre på 

med ’Disney Infinity’, hvor man dels bruger de medfølgende figurer på 

en spilleplade, og dels bekæmper fjender, løser gåde og overkommer 

forhindringer - alene eller sammen med vennerne i co-op. Man kan fx 

købe en startpakke, hvor Sulley fra ’Monsters, Inc.’, Captain Jack Spar-

row fra ’Pirates of the Caribbean’ og Mr. Incredible fra ’The Incredibles’ 

følger med som miniaturefigurer, men der vil selvfølgelig være masser 

af flere figurer fra Disney og Pixars universer, som kan tilkøbes og føjes 

til eventyret senere hen.

ER udkOMMET  

WII, WII u, xBOx 360, PLaYSTaTION 3, NINTENdO 3dS, PC

HHHHHH
“Er uden tvivl årets bedste danske film”

CinemaOnline

HHHHH
“Ikke bare slående underholdende, 
   men også aldeles vedkommende”

B.T.

HHHHHH
“Det er skarpt, følsomt og præcist”

Nordjyske

HHHHH
“Aktuel og yderst seværdig”

P4 København, DR

HHHHH
“En Af DE bEDstE DAnskE
   InstruktørEr lIgE nu”

Ekstra Bladet

HHHHH
“giese-brødrene leverer sammen med resten 

  af castet en fremragende præstation!”
Filmselskabet DR K

HHHHH
“MIchAEl noEr hAr skAbt

   sIn gEnErAtIons PushEr”
  EKKO

HHHHH
“spændende, fascinerende og underholdende”

Dagbladenes Bureau

HHHHH
“rygradsrislende, rå og realistisk”

Berlingske

HHHHH
“En af dette års uomgængelige danske film”

Go’ Morgen Danmark

HHHHH
“En af de stærkeste gangsterfilm herhjemme”

Magasinet KBH

❤❤❤❤❤
“Er nøjagtig så skarp, 

relevant og rent ud sagt nervepirrende 
 som man kunne have håbet på”

Politiken

#nordvestfilm    nordvestfilm.dk
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N år jeg fremhæver den film som en af mine 

favoritter, plejer folk at se vildt betuttede ud 

og tænke følgende: 1. Er det ikke den dér børnefilm 

om en dreng, der bliver slyngvenner med en hest? 

2. Er det ikke bare tuttenuttet underholdning rettet 

mod de hestepiger, der ikke kan få nok af ’My Little 

Pony’? 3. Laver han fis?

Dertil kan jeg kun sige: 1. Jo. 2. Nej, det er faktisk en 

af den slags vidunderlige børnefilm, der kan nydes 

af folk i alle aldre. Man behøver ikke være dus med 

dyrene for at blive grebet af det intense drama, der 

udspiller sig, når drengen mister sin far, forenes 

med hesten og til sidst deltager i et hæderkronet 

hestevæddeløb. 3. Nej, jeg laver lyd.

Lad mig uddybe punkt 3: Jeg laver lyddesign på 

film - både spillefilm og dokumentarfilm - så for 

en stund vil jeg være en smule fagnørdet, da ’Den 

sorte hingst’ har en prominent plads i filmlydens 

historie. Den er fra 1979, og netop 1970erne er det 

helt store årti for filmlyd, hvor især amerikanerne 

skabte indtil flere hovedværker i filmlydens historie 

- vi nævner i flæng ’Star Wars’, ’Apocalypse Now’ og 

’The Conversation’.

To ud af disse tre film er instrueret af Francis Ford 

Coppola, der var en sand lydpionér, og Coppola 

har produceret ’The Black Stallion’ (da: Den sorte 

hingst) , mens hans far, Carmine Coppola, har skre-

vet musikken. Med Coppola i ryggen har instruk-

tøren Carroll Ballard fået lov at skabe et udsøgt 

pragtværk, der på exceptionel vis ofte udspiller sig 

uden ord og i stedet formes af stemningsskabende 

billeder, musik og lyde. 

Lydene er skabt af en sand mester, Alan Splet, der 

er kendt som David Lynchs faste lyddesigner - Splet 

står bag Lynch-klassikere som ’Eraserhead’, ’Ele-

fantmanden’ og ’Blue Velvet’. I ’The Black Stallion’ 

satte han nye standarder for, hvor udtryksfuldt et 

dyr kan opleves på film, og han drog også rundt i 

verden for at optage de perfekte naturlige atmos-

færelyde til filmens første halvdel, hvor drengen og 

hesten er strandet på en øde ø.

Resultatet er en supersanselig lydside og - nok så 

vigtigt - en supersanselig film, der på sublim vis 

placerer os i øjen- og ørenhøjde med drengen. Man 

rammes af knægtens sorg, når faren dør, man fø-

ler hans dybe kærlighed til hesten, og man mærker 

adrenalinsuset i et af filmhistoriens heftigste heste-

væddeløb. I 2002 blev filmen da også udvalgt til be-

varelse i USA’s nationalfilmregister som værende 

”kulturelt, historisk eller æstetisk betydelig”.

Splet vandt en Oscar for sin mageløse indsats, men 

døde af kræft i 1994. David Lynch mener dog, at 

hans ånd lever videre i Lynchs film, for Splets urne 

ligger begravet under mixerpulten i filmmagerens 

private mixstudie! Bizart? Ja. Men det siger også alt 

om, hvor meget Splet har betydet. Han var en ener, 

og ’The Black Stallion’ er et unikum.

OVERSETE

FAVORITFILM

(1979)

Valgt af 
PETER 
ALBREcHTSEN

Peter Albrechtsen (f. 1976) har arbejdet på 
film som ’Putins kys’, ’Antichrist’, ’Mænd der 
hader kvinder’ og blev sidste år Robert-nomi-
neret for lyden på ’You & Me Forever’. Han 
skriver desuden om både musik og film for en 
række magasiner og dagblade.
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INSTRUkTøR C ar r ol l Bal l ard 
 
SkUESPILLERE    
kel ly Reno, Mic ke y Roone y,   
Ter i Gar r, C l arence Muse,  
Hoy t a x ton 

PROdUkTIONSSELSkAB  
Omni Zoe t r ope

THE BLAck 
STALLION 

Man rammes af knægtens 

sorg, når faren dør, man føler 

hans dybe kærlighed til hes-

ten, og man mærker adrena-

linsuset i et af filmhistoriens 

heftigste hestevæddeløb.



ALL MY 
DREAMS COME 
TRUE

Forestillingen produceres i et unikt samarbejde mellem
AARHUS TEATER, AARHUS FESTUGE og CT.

ET NYT STYKKE AF

CHRISTIAN LOLLIKE

Glæd jer til en eventyrlig komedie 
om depression. Vi spiller både i Aarhus 
og København! Se mere på aarhusteater.dk
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