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idste år ved denne tid vrimlede det med danske film i bio-

graferne. Det medførte en del debat, for hvorfor skulle alle dan-

ske film stuves samme på to måneder, og hvordan skulle nogen kunne 

nå at se dem alle? 

Det startede i september 2012 med ’Den skaldede frisør’, ’You & Me 

Forever’, ’Kapringen’ og ’Marie Krøyer’ og fortsatte i oktober med 

’Sover Dolly på ryggen?’, ’Far til fire - til søs’, ’Talenttyven’, ’Marco 

Macaco’ og endelig ’Viceværten’, der debuterede i biograferne ultimo 

oktober. Ni danske premierefilm på kun to måneder resulterede i ét 

gigantisk hit (Den skaldede frisør) og et ganske imponerende antal 

andre succeser men også en skuffelse eller to.

Som sådan var udfaldet ikke specielt overraskende. Nogle film bliver 

altid de forventede publikumssucceser, imens andre leverer et bedre 

eller dårligere billetsalg end ventet, og jeg vil vove at påstå, at det i 

højere grad skyldes filmen egenskaber, end hvilket land der har pro-

duceret, eller hvilket sprog der tales.

Alligevel ser dette efterår anderledes ud for udvalget af danske film 

i biografen. For første gang i flere år bød september måned ikke på 

en eneste dansk premierefilm, selvom ’Spies & Glistrup’ ganske 

vist fik premiere i slutningen af august. Denne måned kan man 

til gengæld se fem forskellige danske produktioner i biografen.  

’Kvinden i buret’ og ’Tarok’ kunne svært være mere forskellige i 

handling og tone, men hører begge blandt årets største begiven-

heder i biografen, og de to danske familiefilm, ’Antboy’ og ’Ols-

en Banden på dybt vand’, ligner populære valg i efterårsferien. 

For selvfølgelig er dansk film noget særligt, og selvfølgelig er pub-

likums opbakning essentiel, men i sidste ende er den afgørende 

faktor selve filmen. Både franske, britiske, svenske, amerikan-

ske og danske film har således været blandt de største suc-

ceser i landets biografer de seneste år.

Ikke takket været deres nationalitet, men på grund af 

deres kvaliteter og alsidighed.
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Årets stOre 
svend-pris
Danmarks største publikumspris, Svend-prisen, 

bliver hvert år uddelt i Svendborg. I år foregik 

afstemningen på www.kino.dk, hvor man kunne 

vælge sin favorit. Resultatet blev offentliggjort 

den 28. august i Svendborg ved en prisuddeling, 

og filmselskabet Zentropa blev den helt store 

vinder med fire ud af syv priser. 9717 deltog i 

afstemningen på kino.dk og afgav tilsammen 

68.019 stemmer.

sVend-priserne 2013:
Bedste danske film: Jagten

Bedste danske børnefilm: Otto er et næsehorn

Bedste udenlandske film: De urørlige

Bedste udenlandske børnefilm: 

Madagascar 3: Efterlyst i hele Europa

Bedste kvindelige skuespiller: 

Trine Dyrholm (Den skaldede frisør)

Bedste mandlige skuespiller: 

Mads Mikkelsen (Jagten)

Årets nye danske håb: 

Molly Blixt Egelind (Den skaldede frisør)

nye funktioner på

Én saMlet filMprofil
Vi har samlet de forskellige versioner 

af en film (fx 3D, 2D, dansk og engelsk 

tale) til én samlet version. Alle bruger-

anmeldelser og ratings fordeles ikke 

længere ud på de forskellige versioner.

forbedret 
spilletidsoVersigt
Vi har forbedret måden, du søger de 

film, du gerne vil se, og hvor og hvornår 

du kan se den.

særarrangeMents-
kalender
Biografen byder ikke kun på premiere-

film, men også en række forskellige 

særarrangementer. Du kan nu finde 

dem alle i vores nye særarrangement-

skalender.

Måden, du orienterer dig om 

spilletider, er blevet opdateret 

på www.kino.dk. Det betyder 

bl.a. følgende: 

NYE OG SENESTE INdSLaG

Interview med Domhnall 
Gleeson, Rachel McAdams og 
Bill Nighy om ’About Time’

Interview med Robert De Niro 
og Michelle Pfeiffer om ’Farvel 
til mafiaen’

Interview med Naomi Watts og 
Oliver Hirschbiegel om ’Diana’

VINTERENS 
MEST VENTEDE 
FILM
1. Hobbitten: dragen 
 sMaugs ødeMark 
 premiere den 11. december

2. 12 years a slaVe 
 premiere den 27. februar 

3. 47 ronin 
 premiere den 9. januar

læs om mere end 225 
kommende film på www.kino.dk

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

Hvad er din favoritfilm?

’Prop og Berta’. Jeg var inde og se den med 

min mormor i sin tid og er megavild med 

Bertha. Paprika Steen er den helt rigtige til 

at lægge stemme til den. Nu hvor min søn på 

tre år er begyndt at se film, er han også helt 

vild med den. Ellers er jeg rigtig glad for 

kærlighedsfilm og har bestemt ikke noget 

imod at fælde en tåre til en film.

Hvad var den første film, du så i biografen?

Det var nok også ’Prop og Berta’, som jeg 

var inde og se i den gamle biograf i Middel-

fart. Vi var så vilde med den, at min mormor 

senere opkaldte sin hund efter Berta...

Hvad er din største biografoplevelse?

Det var bestemt, da jeg var inde og se ’Rin-

genes Herre: Kongen vender tilbage’. Mega 

fed film! Vi havde de bedste sæder i Nr. 

Åbys næsten tomme biograf, og der sad vi 

og fik den fedeste oplevelse.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst 

sidde fast i en elevator sammen med?

Det bliver nok Theis (Pilou Asbæk, red.) fra 

’To verdener’. Jeg husker, da jeg havde set 

ham i den, var jeg vildt forelsket i ham. Han 

er både lækker, og de har givet ham en god 

personlighed, hvor han vil hjælpe hoved-

personen ud af den verden, hun er låst fast i.

Hvilken film ville du helst leve i?

Helt klart ’Hurra for de blå husarer’. Er så 

vild med karakterernes miljø, og da jeg var 

mindre, troede jeg, at man kunne leve af 

bare at sidde på ryggen af en hest.

Hvilken film glæder du dig mest til i oktober?

Glæder mig rigtig meget til at se ’Tarok’. 

Lige nu går jeg hjemme på barsel og glæder 

mig til og skulle i biffen med mine tøseven-

ner, hvor vi har en film- og biografklub. Jeg 

elsker film, der er sande historier og med 

folk, som kæmper for det, de tror på.

Månedens 
bruger 
hedder  Fie 
Sandfeld, 
er 22 år og 
fra Brande.

MÅNEDENS 
BRUGER

94,1 %
557 stemmer

78,4 %
50 stemmer

73,3 %
58 stemmer
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Hvis du var nødt til at flygte i en fart, hvad ville du sørge for at 
få med dig?
Min familie! Det er det vigtigste for mig.

Er der ligheder mellem din rigtige familie og familien i filmen?
Michelle (Pfeiffer, red.) og jeg har en del erfaring med familie, forhold, 

ægteskab og den slags. Derfor var det nemt at glide ind i vores fiktive 

ægteskab, især når vi havde Lucs (Besson, red.) manuskript at læne os 

op ad. Han gjorde det nemt for os.

Du, Martin Scorsese og Tommy Lee Jones kan muligvis anses 
som en del af en Hollywood-familie. Kan man antage, 
at Hollywood på en måde har sin egen mafia?
Der eksisterer da grupper af folk, der tit arbejder sammen. I alle virk-

somheder, alle professionelle og kreative samfund, er det nøjagtig 

det samme. Folk danner grupper og arbejder sammen i disse grupper. 

Sådan er det også i Hollywood.

’Goodfellas’ har en rolle i filmen. Genså du filmen op til indspil-
ningen af ’Farvel til mafiaen?
Ja, og på DVD’en var der en del materiale, jeg ikke havde set før. Der var 

interviews med bl.a. Henry Hill. På grund af scenen ville jeg gerne sikre 

mig, at jeg havde styr på alt omkring ’Goodfellas’. Derfor snakkede 

jeg med Nick Pileggi (forfatter til bogen ’Wiseguy’, som ’Goodfellas’ 

er baseret på, red.) om nogle detaljer, og jeg fik Luc til at snakke med 

ham om den monolog, jeg har i scenen. Jeg ville sikre mig, at scenen 

var præcis. I monologen nævner jeg det gamle nabolag, og de var nogle 

detaljer omkring det, der lige skulle finpudses. Jeg genså filmen for at 

få min hukommelse opfrisket.

Din rolle i filmen er en kombination af den voldelige karakter, 
vi kender fra dine tidligere film, og den faderlige figur, som vi 
kender fra dine senere film. Hvordan synes du, at de to typer 
karakterer smelter sammen?
Luc sendte mig først bogen og senere manuskriptet til filmen. Først var 

det blot meningen, at han skulle producere den efter at have skrevet 

manuskriptet. Sådan som jeg så det, endte det dog med at blive umuligt 

for ham at finde en instruktør, der kunne fortolke hans vision. Han 

endte med selv at instruere den, hvilket gjorde det hele meget mere 

simpelt. Det var jo hans vision. Han havde sat hele processen i gang. 

Nej vent, jeg er ikke helt sikker på, at jeg besvarer dit spørgsmål. Fader-

lig… jo, Luc Besson mente bestemt, jeg var meget faderlig. 

Hvilken var din yndlingsscene at filme?
Scenen med Michelle og jeg i sofaen - den var fuld af intensitet. Jeg var 

dog også ret glad for den sidste scene i filmen.

Tænker du nogensinde på dig selv som en reference for unge, 
ambitiøse skuespillere?
Det er ikke noget, jeg tænker særlig meget over, nej. Jeg er nogle gange 

godt klar over, at folk siger ting og sager. Jeg laver nu godt nok ikke så 

mange film, som man måske går og tror. De er spredt ud over længere 

tid.

Har du planer om at sætte farten på din karriere lidt ned? Eller 
har du tænkt dig at blive ved med at lave film på fuld blus?
Hvad skulle jeg da ellers gøre? Dø?

se hele interviewet 
på www.kino.dk

Hollywood-sværvægteren Robert De Niro søger tilbage til sine gangsterrødder med den kommende 

action-komedie ’Farvel til mafiaen’. Vi fik en snak med newyorkeren i sin hjemby om film-

verdenens mafia, hans faderlige roller og et overraskende gensyn med ’Goodfellas’.

rObert de nirO

Farvel til mafiaen får 
premiere den 24. okt.

Kun på kino.dk
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FILMNyT

 … Colin firth skal lægge stemme 

til filmen om Paddington Bear

… kelsey ”frasier” grammer 
skal spille actionhelt i både ’The 

Expendables 3’ og ’Transformers 4’

… leonardo diCaprio har en ny 

biografisk rolle på vej som Wood-

row Wilson, USA’s 28. præsident.

… Colin farrell er på tale til ho-

vedrollen i filmatiseringen af com-

puterspillet ’World of Warcraft’.

…rob lowe, der i 1988 var invol-

veret i en sexbåndskandale, skal 

medvirke i komedien ’Sex Tape’

… instruktøren bag gyseren 
’Mama’ skal stå for et reboot af 

’Mumien’

VIdSTE
du aT ...?

W

FORTSæTTER
GySET

N attens dæmoner’, af Saw-instruktøren James Wan, har været en verdensomspændende succes, 

og en efterfølger til filmen er derfor ikke overraskende i støbeskeen. Denne gang rejser dæmon-

jægerne Ed og Lorraine Warren (Patrick Wilson og Vera Farmiga) til England for at imødekomme fle-

re overnaturlige begivenheder. En anden af instruktørens gysersucceser, ’Insidious 2’, har også fået 

grønt lys til en fortsættelse, men Wan vil dog ikke instruere nogen af de planlagte film. Han forlader 

nemlig gyset til fordel for hurtige biler i actionfilmen ’Fast & Furious 7’.

BATMAN
BLIVER TRæT 
OG NEdSLIdT

arner Bros. har ved en pressekon-

ference afsløret, at Ben Afflecks 

version af Batman i Zack Snyders Man of 

Steel-fortsættelse bliver en træt og nedslidt 

karakter - præcis som han er i Frank Millers 

graphic novel ’The Dark Knight Returns’, der 

er inspiration for filmen. ’Batman vs. Super-

man’ får premiere den 16. juli 2015.

Efter de anmelderroste dramaer ’R’ og ’Kapringen’ er makkerparret 

Tobias Lindholm og Pilou Asbæk tilbage med en tredje film med 

titlen ’Krigen’. Filmen skal fuldende trilogien om mænd i desperate 

situationer og handler om en dansk soldat i Afghanistan-krigen. Op-

tagelserne til ’Krigen’ starter i begyndelsen af 2014.

VINTERBERGS
INTERNaTIONaLE 

ROLLEBESæTNING

LINDhOLM OG 
ASBæK LaVER kRIGSFILM
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S kuespillerinden Julianne Moore skal medvirke i de 

to sidste Hunger Games-film, ’Mockingjay del 1 og 

2’. Moore skal spille Alma Coin, der er en betydningsfuld 

karakter i Suzanne Collins’ bøger. Udover Moore vender 

serien tre hovedpersoner tilbage i form af Jennifer La-

wrence, Josh Hutcherson og Liam Hemsworth. Den næste 

Hunger Games-film bliver ’Catching Fire’, der får dansk 

premiere den 20. november i år.

BATMAN
BLIVER TRæT 
OG NEdSLIdT

jULIANNE 
MOORE
I dØdSSPILLET

arey Mulligan (An Education) skal spille hovedrollen i Thomas 

Vinterbergs filmatisering af Thomas Hardys litterære klassiker ’Far 

From The Madding Crowd’ (Fjernt fra verdens vrimmel) fra 1874. I roller-

ne som Mulligans  tre bejlere er Matthias Schoenaerts (Smagen af rust 

og ben), Michael Sheen (The Queen) og Tom Sturridge (On the Road) 

kommet ombord. Forfatteren David Nicholls (Samme dag næste år) skal 

skrive manuskriptet, og filmen forventes at få premiere i 2014.

VINTERBERGS
INTERNaTIONaLE 

ROLLEBESæTNING

NY FILM I
hARRy 
POTTER
-uNIVERSET

F orfatteren bag Harry Potter-bøgerne, J.K. Rowling, skal 

skrive manuskriptet til filmatiseringen af hendes egen 

bog, ’Fantastic Beasts and Where to Find Them’ (2001). Fortæl-

lingen foregår i det samme univers og følger figuren Newt Sca-

mander i New York, 70 år før den bebrillede troldmand kommer 

på banen. Rowling udtaler, at der hverken vil være tale om en 

regulær prequel eller efterfølger, men snarere en udvidelse af 

den magiske verden i Harry Potter-serien. ’Fantastic Beasts 

and Where to Find Them’ har ikke fået en premieredato endnu.

Carey Mulligan Tom Sturridge

Matthias 
Schoenaert

Michael Sheen
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KOMMENDE
STJERNE

Greta 
GerwiG

Aktuel i Frances Ha

lem alt om supertynde modeller og 

feterede sangerinder. Tidens nye it 

girl er en sund, blond, amerikansk skuespil-

lerinde ved navn Greta Gerwig. 

Med sin skæve charme er Gerwig havnet på 

samtlige hold-øje-med-lister som en slags 

moderne Annie Hall-figur. Det er den ak-

tuelle film ’Frances Ha’, der har skabt den 

omfattende hype, men Gerwig er på trods 

af sine kun 30 år langt fra ny i filmbranchen.

Gerwig var blot teenager og læste stadig 

filosofi på college, da karrieren ved et til-

fælde blev skudt i gang. Hun havde fak-

tisk altid troet, hun skulle udfolde sig som 

manuskriptforfatter, men en mindre rolle 

i lavbudgetfilmen ’LOL’ (2006) åbnede nye 

døre for den unge kvinde. 

Inden længe var pigen fra Californien 

blevet en fast del af newyorker-miljøet 

omkring subgenren mumblecore, der ken-

detegnes af masser af dialog leveret af 

amatører eller independent-filmtalenter. 

Gerwig medvirkede i så mange af den slags 

film, at hun blev udråbt til at være ’The 

Meryl Streep of Mumblecore’, men i 2008 

tog hun skridtet videre og skrev, instrue-

rede samt medvirkede i filmen ’Nights and 

Weekends’ sammen med sin kreative part-

ner Joe Swanberg. 

Det skulle dog blive en anden samar-

bejdspartner, der fik størst indflydelse på 

Gerwigs karriere. Nemlig instruktøren 

Noah Baumbach (The Squid and the Whale, 

2005), der hyrede hende til hovedrollen i 

independentdramaet ’Greenberg’ (2010) 

overfor Ben Stiller. Filmen blev ikke en syn-

derlig succes, men Hollywood lagde mær-

ke til Gerwig, der efterfølgende fik roller i 

mainstreamfilm som ’No Strings Attached’ 

(2011) og ’Arthur’ (2011) samt Woody Allens 

’To Rome With Love’ (2012). 

I dag danner Gerwig og Baumbach par, og 

den aktuelle ’Frances Ha’ (2012) er instru-

eret af Baumbach over et manuskriptet af 

Gerwig, der i en let tone behandler det at 

være ung, urban og usikker.

G

FULDE NAVN greta Celeste gerwig 
 
NATIONALITET usa  
 
FøDT 4. august 1983   
   
GENNEMBRUDSROLLE   
fransca Ha (2013)   
 
BONUSINFO    
Har tyske, irske og engelske aner 
  
KOMMENDE FILM    
noah baumbachs næstes film (2014).  
 

KOMMENDE
STJERNE
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Benyt rabatkoden 
kino10

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. oktober 2013

10% rabat

spotdeal.dk

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

Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 10% fratrækkes dit køb. Rabatkoden kan benyttes til og med 31. oktober 2013 og 
gælder både nye og nuværende medlemmer.

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



kINO.dk // OkTOBER 201312

TRAILERS PÅ 
DIN MOBIL: 
Scan QR-koderne med din mobil for 

at se traileren og bestille billetter. 

Taksten afhænger af dit dataabon-

nement. Du kan hente en gratis QR-

scanner som app.

kOdEFORkLaRING
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PREMIERE I OkTOBER

02/10
SEPIDEh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 14
dokumentar

03/10
cyKELTUR MED MOLIERE 
komedie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 14

ANTBOy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
adventure / familiefilm

KVINDEN I BURET  . . . . . . . . . . s 18
thriller

10/10
2 GUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
action / thriller

DyBET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
drama

ABOUT TIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 22
romantik / komedie / 
science fiction

PERFEcT MOThERS  . . . . . . . . . s 22
drama

OLSENBANDEN
PÅ DyBT VAND  . . . . . . . . . . . . . . . . s 23
animation / familiefilm

TURBO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
animation / familiefilm

17/10
BETTIES TUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 25
drama / komedie

REAchING FOR
ThE MOON  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 25
drama / romantik

EScAPE PLAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
action / thriller

ThIS IS ThE END  . . . . . . . . . . . s 27
komedie / science fiction

24/10
WhAT RIchARD DID . . . . . . . s 27
drama

jAcKASS PRESENTS:
BAD GRANDPA . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
komedie

FARVEL TIL MAFIAEN  . . . . . s 28
action / komedie

cAPTAIN PhILLIPS  . . . . . . . . s 29
drama / thriller

MIT LIV MED LIBERAcE . . s 30
drama

31/10
cARRIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
gyser

TAROK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 31
drama

ThOR:
ThE DARK WORLD . . . . . . . . . . . . s 32
action / adventure

ThE BROKEN cIRcLE
BREAKDOWN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 33
drama

FRANcES hA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 33
komedie / drama

'
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sepideh
iranske
astronaut-drøMMe

ORIGINALTITEL Sepideh   
 
INSTRUKTøR Berit Madsen   
 
MEDVIRKENDE
Sepideh Hooshyar, Sedigheh Hooshyar, 
Hadi Hooshyar, Mohammad Hooshyar, 
anousheh ansari   
 
LAND danmark, 2013  
 
SPILLETID 
90 minutter 
 
PREMIERE

02/10

Dokumentar

ORIGINALTITEL alceste à bicyclette  
 
INSTRUKTøR Philippe Le Guay  
 
SKUESPILLERE
Fabrice Luchini, Lambert Wilson, 
Maya Sansa  
 
LAND Frankrig, 2013  

 
SPILLETID 
104 minutter 
 
PREMIERE

03/10 

komeDie

CYKeLtUr
Med
MOLiere'
HuMørfyldt 
MenneskeHad

forfatteren Molière (1622-73) besvi-
mede på scenen under opførelsen af 
sit eget teaterstykke ’den indbildt syge’ 
og døde nogle timer senere i sit hjem. 

6-årige Sepideh drømmer om stjernerne, for 

hun vil være astronaut. Men som ung iransk 

kvinde ved hun også, at hendes skæbne er forud-

bestemt af generationers traditioner, og at famili-

en har helt andre planer for deres datter. Alligevel 

kan Sepideh ikke slippe drømmen og tilbringer sine 

nætter med at udforske den smukke stjernehim-

mel og universets uendelighed. Hun ved, at det er 

en kamp om familiens ære og forventninger, som 

hun skal udkæmpe. En kamp som først synes mulig 

at vinde, da hun får hjælp fra en uventet kant.

Instruktør Berit Madsen har gået på filmskolen i Pa-

ris, men er også uddannet cand. phil. i etnografi og 

socialantropologi ved Aarhus Universitet. I hendes 

første spillefilm, ’Sepideh’, bruger instruktøren sine 

to uddannelser til at dokumentere den modstand, 

en ung iransk kvinde møder, når hun tør drømme 

videre end familiens forventninger. Anousheh 

Ansari, der var den første iraner i rummet, samt 

den første kvindelige rumturist, medvirker også i 

dokumentarfilmen.

1

Berømmelsens pres har fået den engang store 

skuespiller, Serge Tanneur, til at trække sig 

tilbage fra rampelyset. Han lever nu et roligt liv 

på øen Île de Ré og tilbringer sin tid med at cykle 

rundt i landskabet. Skuespillerens gamle kollega, 

Gauthier Valence, planlægger en produktion af 

Molières klassiker ’Misantropen’ og tilbyder Serge 

titelrollen som den menneskehadende Alceste - 

en karakter han har mange fællestræk med. Men 

Serge modtager tilbuddet fra Gauthier med væ-

gelsind og i stedet for at forpligte sig til projektet, 

foreslår han en uges prøver på øen. Her introduce-

res han bl.a. for en fraskilt, italiensk kvinde, som 

pirrer ham, og samtidig presser spørgsmålet om 

hans eventuelle comeback sig på. Vil Serge stille 

sig på scenen endnu en gang?

’Cykeltur med Moliere’ er en fransk komedie skre-

vet og instrueret af Philippe Le Guay, som også 

stod bag den hjertevarme feel good-film ’Kvinder-

ne på sjette sal’ (2010). I rollen som den afsondre-

de Serge ses Fabrice Luchini, som også medvir-

kede i Le Guays forrige film. Gauthier spilles af 

Lambert Wilson, som kendes fra bl.a. ’Om guder 

og mænd’ (2010) og ’Catwoman’ (2004). Maya 

Sansa (Godmorgen nat) spiller den forføreriske 

italienske single.
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ORIGINALTITEL antboy 
 
INSTRUKTøR ask Hasselbalch  
 
SKUESPILLERE  
Oscar dietz, Samuel Ting Graf, Nicolas 
Bro, amalie kruse Jensen, Cecilie alstrup 
Tarp, Lærke Winther andersen 
 
LAND danmark, 2013  
 
SPILLETID  77 minutter 
 
PREMIERE

03/10

aDVenture /
FamilieFilm Pelle Nørhmann er 12 år gammel og helt og 

aldeles håbløst normal. Ingen lægger mærke 

til ham og da slet ikke Amanda, den populæreste 

pige i klassen, for hvem han nærmest ikke eksiste-

rer. Men ved et skæbnetræf bliver Pelle bidt af en 

myre, og efter en urolig nat, inklusiv et voldsomt 

indtag af sukker, går det langsomt men sikkert op 

for Pelle, at han har udviklet superkræfter. Sam-

men med tegneserienørden Wilhelm skaber Pelle 

en hemmelig identitet - Antboy. Snart står super-

helten bag en række forrygende redningsaktioner, 

men det viser sig, at han ikke er den eneste i byen 

med superkræfter. Den mystiske Loppen kidnap-

per Pelles udkårne fra skolen, og nu står Antboy 

overfor sin hidtil største opgave og stærkeste 

modstander.

Kenneth Bøgh Andersens første bog om Antboy 

udkom i 2007, og det er siden blevet til i alt seks 

bøger om den usædvanlige danske superhelt. Film-

versionen er instrueret af Ask 

Hasselbalch, der debuterer 

med sin første spillefilm, 

og hovedrollen som Pelle 

Nørhmann/Antboy spil-

les af den ligeledes de-

buterende Oscar Dietz. 

Nicolas Bro kan des-

uden ses som superskur-

ken Loppen, og filmens 

musik er komponeret 

af Peter Peter. 

dansk superHelt går til filMen

ANTBOy

antboys superheltedragt er det  dyreste stykke 
kostume produceret til en dansk film

66%
56 stemmer
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ORIGINALTITEL kv inden i bur e t  
  
INSTRUKTøR Mik kel nør gaar d 
  
SKUESPILLERE  
Nikolaj Lie kaas , Fares Fares, 
Sonja Richter, Søren Pilmark, 
Troels Lyby, Mikkel Boe Følsgaard  
 
LAND  danmar k , 2013  
 
SPILLETID  108 minu t ter 
 
PREMIERE

03/10

tHriller

jussi adler-olsen modtog 
de gyldne lauerbær i 2011,
og hans bøger er oversat til 
35 sprog.

Den uortodokse og desillusionerede vice-

kriminalkommissær, Carl Mørck, er én 

af Københavns Politis skarpeste hjerner, men 

han er samarbejdsvanskelig og stuvet af vejen i 

kælderen under Politigården, hvor han sættes 

i spidsen for Afdeling Q, politiets nyoprettede 

afdeling for ”Sager under særlig bevågenhed”. 

Carl ser det som en degradering og er mildest 

talt ikke begejstret, men han og hans nye assi-

stent, Assad, får tiden til at gå med at katalo-

gisere en række uopklarede, gamle sager. En af 

disse stikker dog ud. Merete Lynggaard - en ung, 

fremadstormende dansk folketingspolitiker - 

forsvandt sporløst fem år tidligere. Dengang 

blev det afskrevet som selvmord, men efterhån-

den som Carl og Assad får gravet dybere i sagen, 

begynder sandheden at gå op for de to ansatte i 

Afdeling Q.

Thrilleren ’Kvinden i buret’ er den første af i alt 

fire film baseret på Jussi Adler-Olsens romaner 

om Carl Mørck. Filmen er instrueret af Mikkel 

Nørgaard, der debuterede med kæmpesuccesen 

’Klovn: The Movie’ i 2010, og har manuskript af 

Nikolaj Arcel, der også skrev Stieg Larsson-fil-

matiseringen ’Mænd der hader kvinder’ (2009). 

I forhold til sidstnævnte film er der en del mere 

tør humor at finde i Adler-Olsens univers, hvilket 

filmatiseringen af ’Kvinden i buret’ også afspej-

ler, og især forholdet mellem den misantropiske 

Carl Mørck og hans godmodige assistent Assad 

byder på ping-pong-dialog, der står i kontrast til 

de mere makabre elementer i historien. I filmen 

skildres hovedpersonerne af Nikolaj Lie Kaas 

(Dirch) og Fares Fares (Jalla! Jalla!), og der er des-

uden spilletid til Søren Pilmark (Kongekabale), 

Mikkel Boe Følsgaard (En kongelig affære) samt 

Sonja Richter (Elsker dig for evigt) i titelrollen. 

jussi adler-olsen filMatiseres

KVINDEN I BURET

læs mere 
på side 38

87,1%
360 stemmer
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rench og Stigman er agenter fra forskellige 

specialafdelinger, der uden at kende til hin-

anden begge arbejder undercover for at infiltrere 

det samme narkokartel. Hver især tror de, at den 

anden blot er hyret muskelkraft og havner derfor 

sammen i et bankrøveri, hvor de ganske uvidende 

kommer til at stjæle 50 mio. dollars fra CIA. Efter 

røveriet afsløres de to alfahanners sande identiter, 

og Trench og Stigman beslutter derfor at flygte 

sammen fra en klynge af både underverdenens hår-

deste kriminelle og agenturets bedste folk.

Denzel Washington (Flight) og Mark Wahlberg 

(Ted) spiller det umage par i action-thrilleren

’2 Guns’, der er baseret på en tegneserie af Steven 

Grant, som også har arbejdet med tegneserie-

versionerne af ’The Hulk’ og ’The Avengers’. Filmens 

instruktør, Baltasar Kormákur, er født og opvokset 

i Island, men har allerede et solidt fodfæste i Hol-

lywood med bl.a. Mark Wahlberg-filmen ’Contra-

band’ (2012) på CV’et. I denne måned er Kormákur 

også aktuel med det islandske drama ’Dybet’.

2 gUns
WaHlberg & 
WasHington

ORIGINALTITEL 2 Guns   
 
INSTRUKTøR Baltasar kormákur 
  
SKUESPILLERE
denzel Washington, Mark Wahlberg, 
Paula Patton, James Marsden, Bill Pax-
ton, Edward James Olmos, Fred Ward 
 
LAND uSa, 2013  

 
SPILLETID 
109 minutter 
 
PREMIERE

10/10

action / tHriller

T

ORIGINALTITEL djúpið  
 
INSTRUKTøR Baltasar kormákur 
  
SKUESPILLERE
Ólafur darri Ólafsson,   
Jóhann G. Jóhannsson  
 
LAND Island, 2012  
 
SPILLETID 
95 minutter 
 
PREMIERE

10/10 

Drama

E n kold nat i marts 1984. Nogle kilometer ud 

for Islands Vestmannaøer synker fiskebåden 

Breki og trækker næsten hele besætningen med 

sig i dybet. Tre fiskere overlever, men efter nogle 

timer i det iskolde hav er Gulli den eneste, der er 

tilbage. Efter seks timers kamp på liv og død skyl-

les den udmattede fisker endelig op på land. Gulli 

bliver anset som dagens helt og en videnskabelig 

anormalitet, og alle vil have at vide, hvordan han 

kunne slippe fra forliset i live. Nu kæmper han med 

de psykologiske mén efter ulykken og med skyld-

følelsen over at være eneste overlevende.

Filmen er baseret på den sande historie om 

Guðlaugur Friðþórsson - en nationalhelt, men 

også et uforklarligt videnskabeligt fænomen. 

Hændelsen beskrives af Baltasar Kormákur, som 

er én af de islandske instruktører, der satte det 

lille ørige på filmverdenskortet med debuten ’101 

Reykjavik’ fra 2000 og senere ’Mýrin’ i 2006. De 

hjemlige film skaffede ham en billet til de helt sto-

re filmstudier i Hollywood, hvor han har instrue-

ret Forest Whitaker og Julia Styles i ’A Little Trip 

to Heaven’ (2005) og ikke mindst Mark Wahlberg 

i actionfilmen ’Contraband’ (2012). Med ’Dybet’ er 

han tilbage i sit hjemland, og det har øjeblikkeligt 

kastet 11 islandske Edda-priser af sig. Kormákur er 

også aktuel med den amerikanske action-thriller ’2 

Guns’, som du kan læse mere om på denne side.

74,4 %
54 stemmer

dYbet
islandsk fisker 
på dybt Vand

’2 guns’ debuterede som nummer et på den amerikanske 
biohitliste og indspillede sammenlagt 85,5 mio. dollars i usa.



Ingen havde nogensinde set noget lignen-
de. Han var sin tids største showmand. 
Liberace var en virtuos pianist, grænse-

overskridende entertainer og prangende 
stjerne kendt fra TV og store sceneshows. 
Han var verdenskendt og havde noget helt 
særligt, der fik publikum til at elske ham. I 
sommeren 1977 kommer en smuk, ung, 
fremmed mand – Scott Thorson – ind i 
Liberaces omklædningsrum, og trods alders-
forskellen indledte de to en hemmelig kærlig-
hedsaffære, der varede fem år. “Mit liv med 
Liberace” fører os bag kulisserne og følger 
deres stormfulde forhold – fra det første møde 
backstage på Las Vegas Hilton Hotel, til deres 
bitre og offentlige brud.

“FOR MEGET AF DET GODE ER PRAGTFULDT”
– LIBERACE
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im er en tilsyneladende almindelig ung, bri-

tisk mand. Men da han fylder 21 år, afslører 

hans far, at alle mændene i familien har evnen til 

at rejse i tiden. De kan ikke ændre historiens gang, 

men de kan ændre, hvad der sker og vil ske i de-

res liv. Efter den naturlige benægtende reaktion, 

forsøger Tim selv at afprøve egenskaben. Første 

tidsrejse går tilbage til den nytårsfest, hvor han 

burde have kysset den søde, men ulykkelige pige 

ved siden af. Dernæst bliver Tims mål mere kon-

kret: Han vil skaffe sig en kæreste. Dette viser sig 

dog sværere end som så, for hver gang han ændrer 

noget i fortiden, risikerer han at vende tilbage til 

en helt anden nutid, end han havde troet.

Kombinationen af romantik, komedie og scien-

ce fiction gør ’About Time’ til en anderledes film. 

Sci-fi-elementet er dog nedtonet til fordel for ka-

rakterernes relationer og udvikling. Den ukuelige 

Tim spilles af Domhnall Gleeson, hans kærlige far 

(og bordtenniskonkurrent) spilles af Bill Nighy, og 

de to kunne begge ses i ’Harry Potter og Dødsre-

galierne - del 1’ (2010). Rachel McAdams, der har 

spillet med i flere romantiske komedier, bl.a. ’Mid-

night in Paris’, har rollen som Tims store kærlig-

hed, Mary. Genremesteren Richard Curtis står bag 

filmen. Han har instrueret ’Love Actually’ (2003) 

samt skrevet manuskripter til bl.a. ’Fire bryllupper 

og en begravelse’ (1994), ’Notting Hill’ (1999) og 

’Bridget Jones’ dagbog’ (2001).

AbOUt
tiMe
tidsrejser og roMantik

ORIGINALTITEL about Time  
 
INSTRUKTøR Richard Curtis  
 
SKUESPILLERE
domhnall Gleeson, Rachel Mcadams, 
Bill Nighy, Tom Hollander 
 
LAND uk, 2013  

 
SPILLETID 
123 minutter 
 
PREMIERE

10/10

romantik / komeDie 
/ Science Fiction

T

ORIGINALTITEL  adore  
 
INSTRUKTøR anne Fontaine    
 
SKUESPILLERE
Naomi Watts, Robin Wright, 
Xavier Samuel, James Frecheville, 
Ben Mendelsohn  
 
LAND  
australien, 
Frankrig, 2013 
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

10/10

Drama

L il og Roz er livslange veninder, der er vokset 

op som naboer i en idyllisk by nær havet. Som 

voksne er deres to store teenagesønner ligeledes 

blevet tætte venner, så det er kun naturligt, at de 

fire tager på en solskinsferie sammen. Under den 

varme sol begynder uventede følelser dog at vok-

se, og de to mødre forelsker sig i hinandens sønner. 

Kvinderne kaster sig hovedkulds og hensynsløst 

ud i romancen, men de nye forhold må selvfølgelig 

holdes hemmelige for hverken at støde lokalsam-

fundet eller de resterende familiemedlemmer. 

Naomi Watts (Diana) og Robin Wright (The Girl 

with the Dragon Tattoo) spiller de centrale titel-

roller, mens sønnerne, der flirter med Ødipus-

komplekset, spilles af Xavier Samuel (The Twilight 

Saga: Eclipse) og James Frecheville (Animal 

Kingdom). Det er kvinden bag ’Coco før Chanel’ 

(2009), Anne Fontaine, der har filmatiseret den 

Pulitzer-prisvindende Doris Lessings novellesam-

ling ’The Grandmothers’ fra 2003. Manuskriptet 

er skrevet af Christopher Hampton, som har god 

erfaring med uortodokse kærlighedsrelationer fra 

film som ’Dangerous Liaisons’ (1988) og ’Atone-

ment’ (2007). 

perFeCt
MOthers
dobbelt op på 
ødipuskoMplekset

74,3 %
63 stemmer
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ORIGINALTITEL    
Olsen Banden på dybt vand 
 
INSTRUKTøR Jørgen Lerdam  
 
STEMMER   
Martin Buch, Nicolaj kopernikus, 
kurt Ravn, annette Heick, Lars Ranthe 
 
LAND danmark, 2013  
 
SPILLETID  100 minutter 
 
PREMIERE

10/10

animation /
FamilieFilm

i den første film lagde esben pretzmann stemme til kjeld.
i ’olsen banden på dybt vand’ er det kurt ravn. 

D anmarks fremtid er truet. En olie-accelerator, 

der vil kunne mangedoble de efterhånden 

minimale oliereserver, er det eneste, der kan red-

de Danmark fra økonomisk katastrofekurs. Men 

opfindelsen befinder sig uheldigvis i hænderne på 

to skruppelløse bagmænd: den velhavende, men 

hensynsløse Bang Johansen, og hans lige så farli-

ge amerikanske tvillingebror, Bang Bang Johnson, 

der står i spidsen for et multinationalt selskab og 

en mindre hær af håndlangere. Nu ligger dansker-

nes fremtid i hænderne på den selvudnævnte me-

stertyv Egon Olsen, hans to elskelige, men håbløse 

hjælpere, Kjeld og Benny, samt rappenskralden 

Yvonne. Og denne gang er den sprængfarlige druk-

kenbolt, Dynamit Harry, også en del af løjerne.

De folkekære slyngler fra Olsen Banden blev første 

gang til animationsfilm i 2010, da ’Olsen Banden 

på de bonede gulve’ fik premiere. Filmen solgte 

330.159 billetter i de danske biografer, og nu er ef-

terfølgeren klar. Jørgen Lerdam er igen instruktør 

på begivenhederne, der denne gang inkluderer 2½ 

tons ølgær, en ubåd, to krokodiller og en tidligere 

østtysk, kvindelig sergent. Olsen Banden starte-

de som realfilm i 1968 med Ove Sprogøe, Morten 

Grunwald og Poul Bundgaard som Egon, Benny og 

Kjeld. Siden fik den hele 13 efterfølgere, inden for-

skellige versioner om banden som børn og animati-

on kom på banen.

skide godt, egon!

OLSEN BANDEN
PÅ DyBT VAND

71,8 %
111 stemmer
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ORIGINALTITEL Turbo   
 
INSTRUKTøR david Soren   
 
STEMMER
Mathias klenske, Søren ulrichs, 
Simon Stenspil, Mads M. Nielsen, 
Caspar Phillipson, Shaka Loveless, 
Christian Fuhlendorff, Nellie Ettison, 
amin Jensen
  
LAND  uSa, 2013  
 
SPILLETID  96 minutter 
 
PREMIERE

10/10

animation /
FamilieFilm

universet omkring ’turbo’ stopper ikke med filmen. i juli blev ’turbo’ til 
et videospil med titlen ’turbo: super stunt squad’, og til december 
kommer der en tV-serie baseret på filmen, som får titlen ’turbo: f.a.s.t.’.

S neglen Turbo drømmer om at blive verdens 

bedste racerkører, og hans besættelse af fart 

har gjort ham til en outsider i det langsomme og 

forsigtige sneglesamfund. Men da et uheld gør ham 

rasende hurtig, begiver den nye, toptunede Turbo 

sig ud på en rejse for at vinde det ultimative racer-

løb og samtidig slå sine idoler. På rejsen får han 

følgeskab af et dedikeret hold af racersnegle - en 

broget flok af gadesmarte, storbandende vovehalse 

med cool snegleskaller, der ligner små racerbiler.

Filmselskabet DreamWorks SKG har siden ’Antz’ 

(1998) leveret flere elskværdige familiefilm såsom 

Shrek- (2001-10), Madagascar- (2005-12), Kung Fu 

Panda-filmene (2008-11) samt ’Sådan træner du din 

drage’ (2010). ’Turbo’ er seneste skud på stammen, 

men det er instruktøren David Sorens første spille-

film. Skuespillerne bag de originale stemmer byder 

dog på garvede navne som Ryan Reynolds, Samuel 

L. Jackson, Paul Giamatti og Snoop Dogg. 

TURBO
snegl i topfart
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ettie er i krise. Den tidligere skønhedsdron-

ning, der nu er i 60erne, lever sammen med 

sin aldrende mor og ejer en konkurstruet cate-

ringvirksomhed. Desuden er hun blevet forladt af 

sin elsker, den gifte forretningsmand Alain, der 

har vist sig at vente barn med en yngre kvinde. 

Konfronteret med et forlist forhold og en svært 

skrantende forretning forlader Bettie pludselig en 

dag det liv, hun kender. En sviptur til købmanden 

udvikler sig til et impulsivt road trip, og snart er 

Bettie på sit livs eventyr. Undervejs møder hun sit 

barnebarn, og langsomt genfinder hun en mening 

med tilværelsen.

’Betties tur’ er et fransk komediedrama skrevet og 

instrueret af Emmanuelle Bercot. Filmens manu-

skript er udarbejdet specielt til Catherine Deneuve 

og kan betragtes som en hyldest til den ikoniske 

skuespillerinde, som fik sit gennembrud med mu-

sicalen ’Pigen med paraplyerne’ (1964) og sidenhen 

har medvirket i adskillige film - både i Frankrig og i 

udlandet.  På rollelisten til ’Betties tur’ ses endvide-

re Nemo Schiffman (der også medvirkede i Bercots 

’Backstage’) og Gérard Garouste som den kvinde-

glade Alain.

betties
tUr
på Vej Mod bedre 
tider

ORIGINALTITEL Elle s’en va  
 
INSTRUKTøR Emmanuelle Bercot 
  
SKUESPILLERE
Catherine deneuve, Nemo Schiffman, 
Gérard Garouste  
 
LAND Frankrig, 2013  

 
SPILLETID 
116 minutter 
 
PREMIERE

17/10

Drama / komeDie

Elle S’en Va -  en film af
EmmanuEllE BErcot

fidélité præsenterer

BETTIES 
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Livet bliver ved med at overraske
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ORIGINALTITEL Flores Raras  
 
INSTRUKTøR Bruno Barreto  
 
SKUESPILLERE
Miranda Otto, Glória Pires, 
Tracy Middendorf, Treat Williams 
 
LAND  
Brasilien,  
2013  
 
SPILLETID 
118 minutter 
 
PREMIERE

17/10 

Drama / romantik

I 1950erne rejser den amerikanske digter Eli-

zabeth Bishop til Brasilien for at komme fri 

af en skriveblokade. Her møder hun arkitekten og 

levekvinden Lota de Macedo Soares, der fører et 

selvstændigt og frisindet liv i kontrast til tidens 

idealer. Den usikre og tilbageholdne Elizabeth 

betages af Lotas impulsive væsen. Snart vokser 

kærligheden mellem dem, og Elizabeths digtning 

blomstrer. Men kan Elizabeth holde sine indre dæ-

moner i skak, og kan de to kvinder holde liv i kær-

ligheden, når den møder modstand?

Dramaet ’Reaching for the Moon’ er baseret på 

Carmen Olivieras biografi ’Rare & Commonpla-

ce Flowers’, der fortæller om den Pulitzer-pris-

vindende poet, Elizabeth Bishops, stormfulde kær-

lighedsliv. I rollen som Bishop ses Miranda Otto, 

der er bedst kendt som Eowyn i Ringenes Her-

re-filmene, ’The Two Towers’ (2002) og ’The Re-

turn of the King’ (2003). Den brasilianske instruk-

tør Bruno Barreto har lavet flere film i Hollywood, 

bl.a. ’View from the Top’ (2003) med Gwyneth Pal-

throw, og var i en længere periode gift med Steven 

Spielbergs ekskone Amy Irving.

reAChing
FOr the
MOOn
en poetisk 
kærligHedsaffære
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ORIGINALTITEL Escape Plan  
 
INSTRUKTøR Mikael Håfström  
 
SKUESPILLERE
Sylvester Stallone, arnold Schwarze-
negger, Jim Caviezel, Vincent 
d’Onofrio, Vinnie Jones, Sam Neill, 
50 Cent, amy Ryan  
 
LAND uSa, 2013  
 
SPILLETID  115 minutter 
 
PREMIERE

17/10

action / tHriller R ay Breslin specialiserer sig i et helt særligt 

erhverv. Han tester fængslers sikkerhed. Det 

sker ved, at han lader sig indsætte som fange un-

der falsk alias og derefter påviser over for de uvi-

dende fængselsansatte og deres direktør, at der er 

huller i sikkerheden. En sidste og meget profitabel 

opgave dukker op, og Ray beslutter sig for at tage 

imod den, selvom han ikke kender placeringen el-

ler de nærmere forhold i det hemmelige fængsel, 

der bliver kaldt ”The Tomb”. Noget går dog helt galt, 

og hans plan for at slippe fri er umulig at føre ud 

i livet. Fængslet er nemlig bygget efter hans egne 

notater om flugtsikkerhed. Hans eneste chance er 

nu at alliere sig med en anden fange ved navn Emil 

Rottmayer.

Selvom det ikke er første gang, at action-ikonerne 

Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone tør-

ner sammen på det hvide lærred, markerer ’Escape 

Plan’ deres hidtil længste filmmøde. Stallone har 

hovedrollen, men Schwarzenegger har filmens 

næststørste rolle, der viser sig mindst lige så vigtig 

for flugtforsøget. Ud over muskelbundterne har Jim 

Caviezel (The Passion of the Christ), Vinnie Jones 

(Snatch.) og Sam Neill (Jurassic Park) roller i filmen. 

Instruktøren Mikael Håfström har tidligere filmati-

seret Jan Guillous roman ’Ondskan’ (2003).

sCHWarzenegger og stallone i fængsel

esCApe pLAn

79 %
70 stemmer

i filmen har arnold schwarzenegger 
en længere monolog på tysk.
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kuespilleren Jay Baruchel ankommer til Los 

Angeles for at have det sjovt med sin ven og 

kollega Seth Rogen. Der venter nemlig en stor fest 

forude hos James Franco, der holder housewar-

ming for en gruppe venner. Men pludselig rammer 

apokalypsen, og alt ændrer sig fra det ene øje-

blik til det andet. Nu må Jay og Seth gemme sig i 

James’ hus for at redde dem selv og nogle få andre 

venner. Mens de forsøger at holde sammen, finder 

Jay ud af, at de alle er for dumme og overfladiske 

til at overleve. Men pludselig viser det sig, at der 

måske alligevel er en vej til at undgå udslettelse. 

’This Is the End’ er intet mindre end en komedie om 

Jordens undergang, hvor alle i filmen spiller dem 

selv, hvilket giver anledning til en række satiriske 

jokes og kommentarer om deres skuespillerkarrie-

rer. Hovedrollerne udgøres af seks fyre. Seth Ro-

gen blev far i ’Knocked Up’ (2007), James Franco 

spillede heltens ven i de tre Spider-Man-film, Jay 

Baruchel kunne opleves i ’The Sorcerer’s Appren-

tice’ (2010), Jonah Hill blev Oscar-nomineret for 

’Moneyball’ (2011), Craig Robinson havde en rolle 

i ’Pineapple Express’ (2008), og Danny McBride 

spiller hovedrollen i TV-serien ’Eastbound & Down’ 

(2009- ). Samtidig optræder en lang række stjerner 

i mindre roller, fx Rihanna, Channing Tatum, Paul 

Rudd og Emma Watson. 

this is 
the end
Verdens undergang

ORIGINALTITEL This Is the End  
 
INSTRUKTøR    
Evan Goldberg, Seth Rogen  
  
SKUESPILLERE
Seth Rogen, James Franco, Jonah Hill, Jay 
Baruchel, danny McBride, Craig Robin-
son, Michael Cera, Emma Watson, Jason 
Segel, Paul Rudd, kevin Hart, Rihanna 

 
LAND  
uSa, 2013 
 
SPILLETID 
107 minutter 
 
PREMIERE

17/10  

komeDie / 
Science Fiction

S

ORIGINALTITEL What Richard did  
 
INSTRUKTøR Lenny abrahamson 
  
SKUESPILLERE
Jack Reynor, Lars Mikkelsen,  
Róisín Murphy, Sam keeley  
   
LAND Irland, 2012  
 
SPILLETID 
88 minutter 
 
PREMIERE

24/10 

Drama

R ichard Karlsen er en ung, talentfuld atlet og 

ubestridt alfahan blandt vennerne i det sydli-

ge Dublin, men skolen er slut, og nu venter univer-

sitetet samt voksenlivet. Richard er derfor opsat 

på at nyde sommeren i fulde drag, før tilværelsen 

ændrer sig for altid. Han hænger ud med vennerne, 

bruger tid med familien, og sidst men ikke mindst 

forelsker han sig hovedkuls i Lara, der gengælder 

følelserne. Richard er lykkelig, og fremtiden synes 

fuld af muligheder, indtil en enkelt handling spole-

rer alt og på et splitsekund ændrer livet for både 

ham og de personer, der er tættest på.

Titelrollen i det irske drama ’What Richard Did’ spil-

les af Jack Reynor, der har høstet stor opmærksom-

hed for sin præstation og efterfølgende fået en 

bærende rolle i den kommende actionfilm ’Trans-

formers 4’. Filmen byder også på roller til bl.a. dan-

ske Lars Mikkelsen, der senest har været aktuel i de 

danske biografer med ’Viceværten’ (2012) og ’Max 

Pinlig på Roskilde’ (2012). Instruktøren Lenny Abra-

hamson er næste gang aktuel med det sort-humo-

ristiske drama ’Frank’ om en kultdyrket rocksanger 

spillet af Michael Fassbender.

WhAt 
riChArd 
did
den sidste soMMer

filmen er blevet et hit i usa, hvor 
den har indspillet 100 mio. dollars.

80,6 %
73 stemmer

i filmen har arnold schwarzenegger 
en længere monolog på tysk.
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6-årige Irving Zisman er på et klassisk road 

trip tværs over USA med sit 8-årige barne-

barn Billy. Desværre mangler Irving fuldstændig 

evnerne til at være et ansvarsfuldt forbillede for 

den lille dreng, og Billy er ligeledes med på den ab-

solut værste. Turen kommer til at indeholde flere 

absurde og grænseoverskridende scenarier fanget 

på skjult kamera foran almindelige mennesker, der 

ikke aner, at de medvirker i god gammeldags skjult 

kamera.

’Jackass Presents: Bad Grandpa’ er et spin-off på 

MTV-fænomenet ’Jackass’, der i bund og grund dre-

jer sig om at bryde grænser og dokumentere det på 

kamera. Johnny Knoxville er maskeret til ugenken-

delighed som den gamle mand, mens barnebarnet 

spilles af Jackson Nicoll. Doku-komedien går hånd 

i hånd med film som ’Borat’ (2006) og er instrueret 

af Jackass-kollegaen Jeff Tremaine, der også stod 

bag de tre Jackass-film (2002-10). Filminstruktøren 

Spike Jonze (Being John Malcovich) har gennem ti-

derne været fast medskribent på Jackass-filmene, 

og det gælder også denne omgang spas.

JACKAss 
presents: 
bAd 
grAndpA
jaCkass Møder borat

ORIGINALTITEL    
Jackass Presents: Bad Grandpa 
 
INSTRUKTøR Jeff Tremaine  
 
SKUESPILLERE
Johnny knoxville, Jackson Nicoll 

 
LAND 
uSa, 2013 
 
SPILLETID 
afventer 
 
PREMIERE

24/10

8

ORIGINALTITEL The Family 
 
INSTRUKTøR Luc Besson  
 
SKUESPILLERE
Robert de Niro, Michelle Pfeiffer, dianna 
agron, John d’Leo, Tommy Lee Jones, 
Vincent Pastore, dominic Chianese  
 
LAND  
uSa, Frankrig, 
2013 
 
SPILLETID 
111 minutter  
 
PREMIERE

24/10 

action / komeDie

Da familien Blake ankommer til deres nye 

hjem i Normandiet, er det uden den store 

begejstring for de ellers charmerende omgivelser. 

Årsagen bunder i familiens efternavn, Manzoni, 

der peger tilbage på en voldelig fortid i mafiaen, 

men som nu er skiftet ud med et liv under CIA’s 

beskyttelse. Tilværelsen som almindelige borgere 

er dog ikke let, og både forældre og børnenes til-

bøjelighed til voldelige løsninger er latent tilstede 

under den præsentable men kunstige overflade, 

der konstant er ved at krakelere. Da gamle regn-

skaber fra fortiden skal gøres op, bliver det ikke 

ligefrem lettere at fremstå som en helt almindelig 

kernefamilie i en fransk landsby.

Med ’Farvel til mafiaen’ er to hovedfigurer fra 

europæisk og amerikansk film gået sammen om en 

anderledes gangsterkomedie, der stort set forde-

ler de voldelige og humoristiske elementer ligeligt. 

Franskmanden Luc Besson (The Fifth Element) 

står for instruktionen og dele af manuskriptet, 

der er baseret på en roman af Tonino Benacquista, 

imens Martin Scorsese (Goodfellas) har produce-

ret fortællingen om en samling filmiske arketyper 

fra gangster- og mafiauniverset. Familiens overho-

ved spilles af Robert De Niro (Taxi Driver), Michel-

le Pfeiffer (Batman Returns) spiller hans hustru og 

deres to børn af Dianna Agron (I Am Number Four) 

og John D’Leo. I en birolle kan Tommy Lee Jones 

(The Fugitive) ses som arrig CIA-agent, og filmen 

tæller desuden en del kendte ansigter fra TV-seri-

en ’The Sopranos’ (1999-2007). 

FArveL
tiL 
MAFiAen
gangstere på 
udebane

komeDie

læs mere 
på side 6
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fra 1998-2004 var 
skibet dansk registreret 
og  hed alva Maersk. 
siden 2004 har det sejlet 
under amerikansk flag 
og haft navnet Maersk 
alabama. 

Fragtskibet, Maersk Alabama, er på vej til 

Mombasa i Kenya med en last på 17.000 

tons, da skibet bliver bordet af en gruppe pirater 

440 km ud fra den somaliske kyst. Størstedelen 

af skibets besætning på 20 mand gemmer sig 

i maskinrummet, imens Kaptajn Richard Phil-

lips og to andre bliver tilbage på dækket for at 

forhandle med piraterne. Fra maskinrummet 

sætter besætningen imidlertid skibets drivkraft 

ud af spil og i frustration over den manglende 

navigation, beslutter piraterne at tage Kaptajn 

Phillips med som gidsel i en af Maersk Alabamas 

redningsbåde.

 

’Captain Phillips’ er baseret på de virkelige begi-

venheder, der ramte Mærsk-skibet i april 2009, 

og som resulterede i den første kapring af et 

amerikansk fragtskib i 200 år. Titelrollen, som 

den hårdtprøvede Richard Phillips, spilles af den 

dobbelte Oscar-vinder, Tom Hanks, der tidligere 

har haft biografiske roller i film som ’Apollo 13’ 

(1995) og ’Charlie Wilson’s War’ (2007) og som 

for alvor er tilbage med en præstation så umid-

delbart fremragende, at endnu en nominering 

synes sikker.

 

Instruktøren er den ofte politisk fokuserede 

Paul Greengrass, der efterhånden er mest kendt 

for sine to film om Jason Bourne, ’The Bourne 

Supremacy’ (2004) og ’The Bourne Ultimatum’ 

(2007). To film kendetegnet ved en yderst dyna-

misk, nærmest kinetisk, stil, der også har funge-

ret strålende i andre af britens film (som ’United 

93’ og ’Green Zone’), og som nærmest perfekti-

oneres i ’Captain Phillips’. Der er dog på ingen 

måde tale om en actionfilm, men et autentisk 

drama hvis spændingskurve er på niveau med 

en regulær thriller, og det er også her, at filmen 

adskiller sig markant fra sidste års kritikerroste 

’Kapringen’, på trods af et plot, der ved første 

øjekast kan ligne det samme. Filmen er baseret 

på en bog om hændelserne skrevet af Richard 

Phillips og Stephan Talty.

 

kapring på åbent HaV

ORIGINALTITEL Captain phillips 
  
INSTRUKTøR paul greengrass 
 
SKUESPILLERE   
tom Hank s, b ar k had a bdi ,  
Michael Cher nus, Chr is Mul key,  
Ma x Mar t ini, dav id War sho f sk y, 
C a t her ine keener   
 
LAND usa, 2013  
 
SPILLETID 134 minutter 
 
PREMIERE

24/10

Drama / tHriller

MÅNEDENSANBEFALING 

FilmenS anatomi

 kapringen: 23 %
 under siege: 15 %
 proof of life: 12 %
 the negotiator: 11 %
 zero dark thirty:  10 %

 brødre: 9 %
 ghosts of Cité soleil: 8 %
 united 93: 8 %
 die Hard: 3 %
 pirates of the Caribbean: 1 %

15%

12%11%

10%

9%

8%

8% 3%1%

23%

cAPTAIN 
PhILLIPS



KINO.DK // OKTOBER 201330

a den unge, biseksuelle Scott Thorson bliver 

introduceret for den flamboyante og ver-

denskendte pianist, Liberace, falder han i svime 

over den ældre herres talent og charme. Liberace 

tilbyder straks Thorson et job som altmuligmand 

og først og fremmest behageligt selskab. De to 

mænd indleder et romantisk forhold, og Thorson 

vænner sig hurtigt til et luksusliv bestående af 

overfladiske relationer og absurd overflod. Men jo 

tættere han kommer på Liberace, jo mere omklam-

rende og krævende bliver den excentriske enter-

tainer. Thorson må nu vælge mellem at acceptere 

det liv, Liberace tilbyder, eller gøre oprør.

’Mit liv med Liberace’ var oprindeligt produceret 

til TV-kanalen HBO, men efter flotte modtagelser 

på bl.a. Cannes Filmfestivalen lanceres den nu på 

biograflærreder verden over. I rollerne som Scott 

Thorson og Liberace ses Matt Damon og Michael 

Douglas, og sidstnævnte vandt en Emmy-pris for 

sin præstation. Filmen er baseret på Thorsons 

selvbiografiske roman, og Steven Soderbergh (Erin 

Brockovich, Magic Mike) har instrueret.

Mit Liv Med 
LiberACe
flaMboyant entertainer

ORIGINALTITEL   
Behind the Candelabra   
 
INSTRUKTøR Steven Soderbergh  
  
SKUESPILLERE
Michael douglas, Matt damon, 
Rob Lowe, dan aykroyd, debbie 
Reynolds, Scott Bakula  

 
LAND 
uSa, 2013 
 
SPILLETID 
128 minutter 
 
PREMIERE

24/10

Drama

D

ORIGINALTITEL Carrie  
 
INSTRUKTøR kimberly Peirce   
 
SKUESPILLERE
Chloë Grace Moretz, Julianne Moore, 
alex Russell, Judy Greer, Gabriella Wilde, 
Max Topplin, ansel Elgort   
 
LAND   
uSa, 2013  
 
SPILLETID 
afventer 
 
PREMIERE

31/10 

GySer 

c arrie White er en genert pige, der lever ale-

ne sammen med sin overbeskyttende og 

fanatisk religiøse mor, mens hun i skolen dagligt 

mobbes af sine jævnaldrende og udsættes for et 

stigende antal ubehageligheder. Men hvad ingen 

ved, er, at Carrie besidder stærke telekinetiske 

kræfter, og da klassekammeraterne til årets sidste 

skolefest går langt over stregen, slipper Carrie en 

rasende terror løs i den lille by.  

’Carrie’ er en genindspilning af Brian De Palmas 

klassiske gyser fra 1976, der byggede på Stephen 

Kings ligeledes klassiske roman. Titelrollen, der 

i den første film blev spillet af Sissy Spacek, por-

trætteres denne gang af Chloë Grace Moretz 

(Kick-Ass), og i rollen som den dominerende mor 

ses Julianne Moore (The Hours). Instruktøren bag 

den Oscar-vindende ’Boys Don’t Cry’, Kimberly 

Peirce, har stået for opdateringen af en af gyser-

filmhistoriens mest vellykkede film om hævn.

CArrie 
bloddryppende 
baldronning 

’Carrie’ er stephen kings første 
bogudgivelse og udkom i 1974.

i 70erne var liberace verdens 
højest betalte entertainer.

76,2 %
104 stemmer
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ORIGINALTITEL Tarok  
  
INSTRUKTøR    
anne-Grethe Bjarup Riis  
 
SKUESPILLERE  
Henrik Vestergaard, Bjarne Henriksen, 
kirsten Lehfeldt, Iben dorner, 
Thomas Ernst, Frederik Meldal Nørgaard 
 
LAND danmark, 2013  
 
SPILLETID  135 minutter 
 
PREMIERE

31/10

Drama

jørn laursen er blevet slået til ridder af dannebrog.

Å ret er 1948, og landmanden Karl Laursen har 

en drøm. Han vil købe en større gård og op-

drætte heste, så han kan deltage i travløb. Drøm-

men smitter af på hans sønner, og især Jørn og 

Vagn viser interesse for farens nye vision. Familien 

fra Skive oplever dog snart, hvordan verden foran-

drer sig i takt med den teknologiske udvikling, og 

da Jørn bliver voksen, og stifter sin egen familie, 

breder oliekrisen og arbejdsløsheden sig. Men alt 

kommer til at ændre sig for familien. Ud over sit 

virke som bilforhandler begynder Jørn at deltage i 

travløb med den lynhurtige, ivrige hest Tarok, der 

bringer amatøren til tops i de professionelle ræk-

ker. Mod alle odds sejrer Jørn og familien og giver 

det økonomisk trængte Danmark fornyet håb for 

fremtiden.

’Tarok’ er skabt af holdet bag ’Hvidsten Gruppen’, 

der sidste år imponerede med 765.000 solgte bil-

letter i biografen. Anne-Grethe Bjarup Riis står igen 

for instruktionen, Regner Grasten producerer, og 

flere af skuespillerne har fået genvalg. Bjarne Hen-

riksen, Henrik Vestergaard, Frederik Meldal Nør-

gaard og Thomas Ernst fra besættelsesfilmen spiller 

mandlige medlemmer af Laursen-familien, og de 

stærke kvindelige roller udfyldes af Kirsten Lehfeldt 

(Flamberede hjerter) og Iben Dorner (Sorte kugler). 

Virkelighedens Tarok vandt hele 111 løb og indkørte 

i sin karriere 2,8 millioner kroner, og lige så vigtigt 

bragte den populære hest travsporten ind i den al-

mindelige danskers stue og bevidsthed.

en dansk faMiliesagaTAROK

læs mere 
på side 36

71,6 %
65 stemmer



thor optrådte for første gang 
som Marvel-helt i 1962 i tegne-
serien ’journey into Mystery #83’.

T ordenguden Thor er vendt tilbage til As-

gard efter at have kæmpet sammen med 

de andre Avengers-superhelte i New York. Men 

han får hurtigt nye udfordringer at se til, da en 

mægtig fjende lurer i kulissen. Thor må nu kæm-

pe for at redde Jorden og alle De Ni Riger fra en 

oldgammel race ledet af den hævngerrige Ma-

lekith, der har planer om at indhylle universet i 

mørke. Hverken Odin eller Asgards krigere kan 

modstå fjenden, så Thor må tage på sin hidtil 

mest personlige rejse, som bl.a. genforener ham 

med Jane Foster, broren Loki og endeligt tvinger 

ham til at ofre alt for at redde både mennesker 

og guder.

Marvels tegneseriehelt Thor, der er baseret på 

den nordiske mytologis tordengud, vender til-

bage i sin tredje film på blot tre år. I 2011 fik han 

sit første soloeventyr, og sidste år slog han sig 

sammen med andre superhelte som Iron Man, 

Captain America og Hulk i ’The Avengers’. Chris 

Hemsworth har igen titelrollen, mens Natalie 

Portman, Tom Hiddleston og Anthony Hopkins 

gentager deres roller som Jane, Loki og Odin. 

Christopher Eccleston, der spillede skurken De-

stro i ’G.I. Joe: The Rise of Cobra’ (2009), har en 

tilsvarende ondskabsfuld rolle som Malekith, 

der er hersker over de mørke elvere fra Svar-

talfheim. Kenneth Branaghs instruktørtjans er 

overtaget af Alan Taylor, der allerede er tilknyt-

tet rebootet af ’Terminator’ i 2015. 

aVengers-Helten 
på nye eVentyr

ThOR: 
ThE DARK 
WORLD

85,7 %
372 stemmer

ORIGINALTITEL thor: the dark World  
 
INSTRUKTøR alan taylor  
 
SKUESPILLERE   
 
Chris Hemsworth, tom Hiddleston, natalie portman, 
idris elba, anthony Hopkins, stellan skarsgård,  
ray stevenson, jaimie alexander, rené russo,  
kat dennings, Christopher eccleston, zachary levi 
  
LAND usa, 2013    
 
SPILLETID afventer   
 
PREMIERE

31/10

action / aDVenture
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E lise og Didier er et umage par. Elise ejer sin 

egen tatoveringssalon, mens Didier spiller 

banjo i et bluegrassband. Det var kærlighed ved 

første blik, trods deres forskelligheder, og parrets 

lykke synes fuldendt, da deres lille pige Maybelle 

bliver født. Ulykkeligvis bliver Maybelle, i en alder 

af seks år, alvorligt syg, og forældrene reagerer på 

forskellige måder. Maybelle giver dem dog intet 

valg: Didier og Elise må stå sammen og kæmpe. 

Men kan man komme gennem disse udfordringer, 

når man er så forskellige, eller vil kærligheden 

svigte, når man behøver den mest?

Belgiske Felix Van Groeningen skabte med ’The 

Misfortunates’ (2009) et decideret hit i hjemlan-

det med tæt på 500.000 solgte billetter og fik 

samtidig international anerkendelse på Cannes 

Filmfestivalen. Instruktørens nyeste film, ’The Bro-

ken Circle Breakdown’, vandt publikumsprisen på 

filmfestivalen CPH PIX i 2013 og er baseret på Jo-

han Heldenbergh og Mieke Dobbels teaterstykke, 

der i sin tid blev sat op i kirker og andre offentlige 

rum i stedet for en traditionel scene.

7-årige Frances bor i New York med sin bed-

ste veninde, Sophie. Hun har en drøm om at 

blive danser, men har svært ved at realisere den. 

Det er desværre ikke kun professionelt, der er rod 

i Frances’ tilværelse, for privat er kærlighedslivet 

nærmest ikke eksisterende. Da Sophie uden varsel 

flytter ud for at bo sammen med en anden ven, 

bliver Frances tvunget til at overveje, hvad hun vil 

gøre med sit liv. Bliver det dansen, mændene eller 

den impulsive rejse til Paris, der medfører en afkla-

ring for den forvirrede Frances? 

Independent-filmen ’Frances Ha’ benytter sort-hvi-

de billeder til at fremme en stemning af usikker 

bohemetilværelse, som trækker veksler på alt fra 

’Bridget Jones’s Diary’ (2001) over Woody Allens 

’Manhattan’ (1979) til TV-serien ’Girls’ (2012- ). Gre-

ta Gerwig (To Rome with Love) står foran et gen-

nembrud med filmen, som hun selv har været med 

til at skrive sammen med instruktøren Noah Baum-

bach. Han instruerede hende også i ’Greenberg’ og 

er kendt for de anmelderroste ’The Squid and the 

Whale’ (2005) og ’Margot at the Wedding’ (2007).

FrAnCes 
hA
storbykVinde på afVeje

ORIGINALTITEL Frances Ha  
 
INSTRUKTøR Noah Baumbach  
 
SKUESPILLERE
Greta Gerwig, Mickey Sumner, Michael 
Esper, adam driver, Grace Gummer 
 
LAND  
uSa, 2013 
 
SPILLETID 
86 minutter 
 
PREMIERE

31/10

komeDie / Drama

2

ORIGINALTITEL    
T he Br oken Circ le Breakdow n  
 
INSTRUKTøR Felix Van Groeningen  
 
SKUESPILLERE
Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, 
Nell Cattrysse  

 
LAND  
Belgien, 2012 
 
SPILLTID 
111 minutter 
 
PREMIERE

31/10 

Drama

the brOKen
CirCLe
breAKdOWn
årets publikuMs-
faVorit på CpH piX

læs mere 
på side 10
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SE WEB-TV 
MED INTERVIEWS, 

BRUGERANMELDELSER 
OG MEGET MERE:

NæSTE MÅNEDS FILM

graVity

last Vegas

tHe Hunger gaMes: CatCHing fire

loVelaCe

film ændrer ofte premieredato. følg den opdaterede liste på www.kino.dk

07/11
dOn JOn
Joseph Gordon-Levitt og det moderne sexliv

en nUAnCe AF bLÅ
Finurlig fransk fantasy

grAvitY
George Clooney og Sandra Bullock
fanget i det ydre rum

Mine heLte
Fransk hjertevarme

the FiFth estAte
Benedict Cumberbatch grundlægger 
WikiLeaks

14/11
sOrg Og gLæde
Nils Malmros’ største tragedie

thAnKs FOr shAring
Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo og sex

the COUnseLOr
Ridley Scott instruerer Fassbender og Pitt

the WOrLd's end
En altafgørende pubcrawl

20/11
the hUnger gAMes: CAtChing Fire
Dødsspillet fortsætter

21/11
bAttLe OF the YeAr: 
the dreAM teAM
B-boys til mesterskab

FAding gigOLO
En moderne Don Juan

LAst vegAs
The Hangover - version 2.0.

LOveLACe
En pornostjernes bekendelser

MUd
McConaugheys flugt

the spirit OF '45
Dokumentar af Ken Loach

28/11
ender's gAMe
Menneskeheden under angreb

JUL i bAKKeKøbing
Ludvig og Sofus vender tilbage

Mr. MOrgAn's LAst LOve
Enkemand finder ny kærlighed

phiLOMenA
Den forsvundne søn

Under regnbUen
Fransk komedie

YOU're next
Uventet besøg

'

fading gigolo

tHe fiftH estate



Vil du møde filmstjernerne helt tæt på? eller måske se og høre, hvad andre 
brugere synes om en film? 

så er kino tV lige noget for dig. kino tV omfatter forskellige programformater, 
blandt andet interviews med filmfolk, brugeranmeldelser, reportager fra 
gallapremierer samt kig bagom filmoptagelser. 

Vi ses!

SE WEB-TV 
MED INTERVIEWS, 

BRUGERANMELDELSER 
OG MEGET MERE:
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ejret er typisk efterårsagtigt med blandet sol og regn, da 

kino.dk møder Henrik Vestergaard på en café i København. 

Interviewet skal dreje sig om hans nye rolle i ’Tarok’, hvor 

han spiller Jørn Laursen, der kørte den legendariske trav-

hest Tarok til et helt lands store fascination. Og om viljen til sejr og 

drømmen om noget større. ’Tarok’ er nemlig ikke ”bare” en film om en 

hest. Det er fortællingen om en familie, der har en fælles drøm, men 

som også har forskellige opfattelser af, hvordan denne drøm nås. Hen-

rik Vestergaard kan sagtens relatere de centrale temaer til sit eget liv:

”Filmen handler om forholdet mellem far og søn og om at frigøre sig 

som mand fra sit fædrene ophav. Det er det, Jørn kæmper med sin far 

Karl (Bjarne Henriksen, red.) om, og som jeg også kender fra mit eget liv, 

da jeg blev officer i hæren for at vise, at jeg var fri til at stå på egne ben. 

Derefter kunne jeg forfølge min egen, langhårede ambition om at blive 

skuespiller.” Filmroller har der været en del af i tidernes løb, men i spille-

film har de oftest været ret små. Henrik Vestergaard har også skrevet og 

instrueret diverse kortfilm samt været med til at 

stifte teaterkompagniet Von Baden. 

I 2012 medvirkede han i ’Hvidsten Gruppen’ af 

Anne-Grethe Bjarup Riis, og det er her, indgan-

gen til ’Tarok’ skal findes. ”Anne-Grethe ringede 

til mig efter ’Hvidsten Gruppen’ og tilbød mig 

rollen som Jørn Laursen. I ’Hvidsten Gruppen’ 

spiller jeg en lille rolle som Johan Kjær, der er en 

af de otte, som bliver henrettet. Filmen var en 

god oplevelse at indspille, og jeg synes også selv, 

at mit arbejde er meget godt. Det har vist gjort 

udfaldet - kombineret med, at jeg har Jørn Laur-

sens hovedform. Jeg er et halvt hoved højere end 

ham, men det ser man jo ikke i filmen.”

tarok, anders and og kortspil
I dag dækker medierne ikke travsport i samme grad som andre sports-

grene, men i 1970erne satte Tarok sporten på dagsordenen og skabte hid-

til uset interesse. Denne fankultur kan Henrik Vestergaard godt huske 

fra sin barndom:

”Jeg kan huske Tarok fra 1970erne, hvor jeg voksede op. Jeg husker tre 

sportsfolk fra dengang: Ole Olsen, Allan Simonsen og Tarok. Sidstnævn-

te husker jeg fra annoncer for forskelligt merchandise i Anders And-bla-

det. Jeg er født i 1972 - samme år som Tarok. Det betød også, at jeg vidste, 

hvad det handlede om, da jeg blev tilbudt rollen - altså at det ikke hand-

lede om et kortspil. Når man dykker ned i det, finder man ud af, hvor stor 

Tarok egentlig var dengang. Travsport var den største publikumssport i 

1970erne kun overgået af fodbold.”

blev du tiltrukket af det biografiske aspekt af 'tarok'?
”Det spændende ved ’Tarok’ var ikke at efterligne Jørn - dvs. ikke at gå 

ligesom ham eller få lavet en falsk næse. Udfordringen var at ramme en 

følelsesmæssig ærlighed i forhold til, hvordan han ville reagere i forskel-

lige scenarier. Filmen indeholder jo scener, som er tænkte situationer, og 

der skal man ramme følelsen af en mand, der har en drøm, og som skal 

balancere sit liv mellem drømmen og familien.”

Har du mødt jørn laursen  i virkeligheden?
”Et par måneder inden vi startede optagelser, ringede jeg til ham og tog 

ud og mødte ham og hans kone Ingelise. Jørn er blevet 70 år, og de har 

stadig seks heste derhjemme - og så er han lige begyndt at køre heste 

igen. Mit indtryk af ham er, at han brænder for travsporten, og at han er 

drevet af en drøm om at vinde. Det er noget af det vigtigste for ham, og 

det er også det, filmen handler om. At forfølge sin drøm.”

en afrikansk ladVogn
Henrik Vestergaards egen drøm har bragt ham fra en privat 

skuespilleruddannelse til hovedrollen i det, der kan blive én 

af årets mest sete danske film på samme måde, som ’Hvid-

sten Gruppen’ blev det sidste år. Men helt let var det ikke at 

vænne sig til rollen som kusk, og Henrik Vestergaard havde 

i udgangspunktet ingen erfaring med heste.

”Jeg var faktisk lidt bange for dem. Men det kunne jo ikke 

hjælpe noget, at jeg skulle spille Jørn Laursen og være ban-

ge for heste. Der er hjernen heldigvis så genialt indrettet, 

at når man beslutter sig for at tro på noget, så kan man 

overbevise den om, at man ikke er bange. Det virkede i 

hvert fald for mig. Hver gang jeg spurgte kuskene, om det 

var farligt, sagde de nej. Men det næste, de fortalte, var så, 

at de har fået sparket et kindben ind eller er blevet trampet 

over af resten af feltet. Så jeg tænkte: Ja klart, det ikke er farligt!” Selvom 

Henrik Vestergaard ikke selv kørte hestene i filmens løb (det gjorde Jørn 

Laursens søn Jens, red.), var scenerne ikke helt ufarlige:

”Jeg var spændt fast bag på en bil, der trak mig og sulkyen (travvognen, 

red.) frem. Der var to kameraer, der filmede mig fra bilen, og så stod 

lydmanden med boomstangen oppe på taget, mens still-fotografen, tek-

nisk instruktør Christian E. Christiansen og Anne-Grethe hang på siden 

af bilen. Det var som at se en afrikansk ladvogn komme kørende ud over 

savannen. Så kørte bilen ellers med 50 km. i timen med de andre heste 

bag mig, der nogle gange var så tæt på, at jeg kunne mærke savl fra mu-

lerne bagfra. Hvis jeg var faldet af, var jeg kommet lige så meget til skade, 

som hvis jeg havde haft en hest spændt for.” Det skete heldigvis ikke, 

og Henrik Vestergaard er klar til at indtage landets biograflærreder, når 

’Tarok’ får premiere den 31. oktober og efterfølgende til november, når 

han medvirker i Nils Malmros’ ’Sorg og glæde’.          

’Grib drømmen mens du kan’ er tagline til den nye danske 

film ’Tarok’. Det gjorde Henrik Vestergaard, da muligheden 

for en hovedrolle i familiesagaen bød sig. Skuespilleren havde 

ingen erfaring med heste, og efter eget udsagn måtte han lære 

forskellen på en kusk og en jockey på hårde måde. Alligevel 

endte 41-årige Vestergaard med at spille manden bag hele fire 

derbysejrer, og faktisk har han mere tilfælles med sin karakter, 

end man umiddelbart skulle tro.Aktuel i Tarok

Hver gang jeg spurgte 

kuskene, om det var 

farligt, sagde de nej. 

Men det næste, de 

fortalte, var så, at de 

har fået sparket et 

kindben ind eller er 

blevet trampet over 

af resten af feltet.
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INTERVIEW

Mød hovedrollen fra ’tarok’

FULDE NAVN Henrik Vestergaard 
  
NATIONALITET dansk  
 
FøDT 13. juli 1972 i Horsens  
 
BESKæFTIGELSE   
uddannet officer i hæren. Cand.mag. i 
dramaturgi. Medstifter af teaterkom-
pagniet Von Baden. Har på teatret bl.a. 
spillet kannibal, superhelt og soldat 
   
FORBILLEDER    
al Pacino, Paul Newman, dustin   
Hoffman samt den tyske skuespiller 
Götz George (der Totmacher)  
  
Har et svagt punkt for vellavede 
romantiske komedier som ’When Harry 
Met Sally…’ (1989)
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blinkende lygter (2000)  
Instruktør: Anders Thomas Jensen

Dansk svar på Quentin Tarantino, Guy Ritchie 

og Coen-brødrenes film med udødelige citater 

som ”Det ska’ jeg da haa”, ”Faktisk så er Ove 

Ditlevsen en af vores største digtere” og ”Lad 

nu være med at bløde på pengene, Peter.” Ni-

kolaj Lie Kaas spiller den underkuede, huebæ-

rende Stefan - en af de fire uheldige kriminelle, 

der flygter ud i skoven med en stor pose penge 

med gangsteren Færingen i hælene.

de grønne slagtere (2003) 
Instruktør: Anders Thomas Jensen

Lie Kaas’ dobbeltrolle som slagtersvenden 

Bjarne og hans mindre begavede bror, Eigil, er 

det faste holdepunkt i Anders Thomas Jensens 

makabre, men sjove hyldest til ’Delikatessen’ 

(1991). Mads Mikkelsen stjæler dog showet 

som den storsvedende, tyranniske Svend, der 

udover at have en absurd hårgrænse også by-

der på fantastiske udsagn som: ”Pølser har al-

tid fascineret mig. Man kan vel nærmest sige, 

der er noget mytologisk ved at dræbe et dyr, 

og efterfølgende håne det ved at stikke det op 

i dens egen tarm.”

brødre (2004) 

Instruktør: Susanne Bier

Susanne Biers drama skildrer brutalt 

forholdet mellem brødrene Michael 

(Ulrich Thomsen) og Jannik (Nikolaj Lie 

Kaas), der ændrer totalt karakter, efter 

førstnævnte vender hjem fra en trau-

matiserende oplevelse som soldat i Af-

ghanistan. Kaas’ portræt af en kriminel 

taber, der formår at oppe sig på grund 

af brorens posttraumatiske stress og 

kærligheden til hans familie, er måske 

karrierens mest intense præstation, der 

rammer tilskueren som en mavepuster.

elsker dig for evigt (2002)  Instruktør: Susanne Bier

Efter en række biroller i actionfilm til drengerøvssegmentet 

kastede Lie Kaas sig over den noget mere tragiske genre i Su-

sanne Biers usentimentale Dogme-melodrama. Her spiller han 

den unge Joakim, der lammes i et 

biluheld og efterfølgende lader sin 

vrede gå ud over kæresten Cecilie 

(debuterende Sonja Richter). Fil-

mens force er mindst lige så meget 

Mads Mikkelsen og Paprika Steens 

realistiske ægteskabsdrama, men 

Lie Kaas’ præstation er impone-

rende usympatisk og menneskelig 

på én og samme tid.

adams æbler (2005)  

Instruktør: Anders Thomas Jensen

Selvom Nikolaj Lie Kaas’ rolle i 

’Adams æbler’ er temmelig lille, vi-

ser den skuespillerens fornemme 

talent for komik som den bøve-

de Holger. Filmens hovedroller 

spilles af Mads Mikkelsen og Ul-

rich Thomsen, og dens genistreg 

ligger i blandingen af religiøse 

overtoner, sort komik og folkelig 

appel. Modtog som fortjent en 

Robert-pris som Bedste danske 

film i 2005.

idioterne (1998) 

Instruktør: Lars von Trier

Af alle Lie Kaas’ film er Dogme-klassikeren ’Idioterne’ den mest 

kontroversielle. Jens Albinus har hovedrollen, men Nikolaj Lie 

Kaas spiller med hudløs ærlighed Jeppe, en af filmens ”idioter” 

- altså folk, der har bestemt sig for at være stolte af deres indre 

idiot og vise den frem for omverdenen. Knugende, betagende 

og kompromisløst realiseret af Lars von Trier.

10

9

AF DANIEL BENTIEN

8

tOp
NIKOLAj
LIE KAAS 

6

5

7

Som søn af Preben Kaas lå 

det i kortene, at Nikolaj Lie Kaas 

skulle blive skuespiller. Men at han er 

blevet en af landets absolut største med 

roller i alt fra seriøse dramaer, komedi-

er, kompromisløse kunstfilm til interna-

tionale roller er en usædvanlig bedrift. 

Denne måned er han aktuel som Carl 

Mørck i ’Kvinden i buret’, og vi kårer 

derfor den 40-årige skuespil-

lers 10 bedste film.
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sådan gjorde vi: 
Redaktionen nominerede i fælles-

skab de relevante film til afstem-

ningen. Hver især lavede deres 

personlige top 10-liste, som i sidste 

ende resulterede i kino.dk’s ende-

lige top 10.

drengene fra sankt petri (1991)  
Instruktør: Søren Kragh-Jacobsen
Allerede som 18-årig blev Nikolaj Lie Kaas’ ta-
lent hyldet af den danske filmbranche, og det 
kastede både en Robert og en Bodil af sig for 
Bedste birolle i Kragh-Jacobsens drama om 
besættelsestidens Danmark. Debuterende Lie 
Kaas har rollen som outsideren Otto, der slut-
ter sig sammen med syv gymnasieelever og 

danner en modstandsgruppe.

kærlighed på film (2007)  
Instruktør: Ole Bornedal 
Alfred Hitchcock har ikke levet forgæves, og 
man fornemmer en klokkeklar hyldest i Borne-
dals ’Kærlighed på film’, der er smukt filmet af 
Dan Laustsen. Anmelderne var ikke helt enige, 
men Nikolaj Lie Kaas’ præstation kan man ikke 
anfægte. Psykotisk, kamæleonagtig og brutal 
udfordrer til Anders W. Berthelsens hovedka-

rakter, der har stjålet hans identitet.

reconstruction (2003)   
Instruktør: Christoffer Boe
”It is a film. Everything is constructed. Still it 
hurts.” Fortællerstemmen i begyndelsen ind-
kapsler ’Reconstruction’ i en nøddeskal. Det 
er selvreflekterende, stilsikker kunstfilm, men 
ikke uden følelser. Nikolaj Lie Kaas har hoved-
rollen som en mand, hvis liv vendes op og ned, 
da ingen pludselig kan genkende ham. Han er 
blevet overflødiggjort i sin egen tilværelse, 
selve hans eksistens er på spil, og centralt står 
kærligheden til Maria Bonnevie, der spiller en 

symbolsk dobbeltrolle.

dirch (2011) Instruktør: Martin Zandvliet
Måske den allersværeste rolle, man overho-
vedet kunne påtage sig som dansk skuespiller. 
Sådan var der nok mange, der tænkte, da Ni-
kolaj Lie Kaas valgte at spille Dirch Passer i bio-
grafien over hans liv som folkekær og allerede 
legendarisk revystjerne, der kæmper med sine 
indre dæmoner. Lie Kaas formår overbevisende 

at fange ikonets balance mellem det komi-
ske og det tragiske takket været sin 

suveræne præstation.

1

2

3

4

Aktuel i 
Kvinden i buret
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scan Qr koden eller gå på 

www.kino.dk/konkurrencer for at deltage

i konkurrencen. deltagerfrist: 15/10

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

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

elendig dårlig okay god fremragende Mesterværk

DIN MENING TæLLER!



 

på dVd og blu-ray den 24. oktober 

DVD  //  Blu - ray  //  Ga minG  //  B Ø Ger

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

scan Qr koden eller gå på 

www.kino.dk/konkurrencer for at deltage

i konkurrencen. deltagerfrist: 15/10

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

TRANcE
uden oMbiografen- direkte på dVd & blu-ray
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nye titler

BLU-RAy/DVD

only god forgiVes

i lossens tiMe

skoVens HeMMelige rige

SKOVENS hEMMELIGE RIGE

Det er ikke Lilleputterne, men i stedet 

Bladfolket, der er tale om i ’Skovens 

hemmelige rige’, hvor pigen Mary på 

magisk vis bliver transporteret ind i den 

hemmelige verden. Skoven er truet, og 

Mary må slå sig sammen med en mindre 

hær for at redde deres hjem i animati-

onsfilmen, der er produceret af folkene 

bag ’Rio’ (2011).

dVd & BLu-R aY 03/10

ONLy GOD FORGIVES

Nicolas Winding Refns Bangkok-

opfølger til ’Drive’ (2011) byder hverken 

på hurtige biler eller røverier. Til 

gengæld spiller Ryan Gosling endnu en 

fåmælt helt i en bevidst langsommeligt 

fortalt og ekstremt voldelig film om en 

thaibokser, der tvinges til at hævne 

mordet på sin bror.

dVd & BLu-R aY 03/10

TøMMERMæND TUR-RETUR

The Wolfpack er tilbage i den tredje 

Hangover-film, og denne gang går 

turen tilbage til Las Vegas i uønsket 

selskab med den maniske storforbry-

der Mr. Chow (Ken Jeong). Bradley 

Cooper, Zach Galifianakis og Ed Helms 

er atter med på galskaben.

dVd & BLu-R aY 03/10

  

I LOSSENS TIME 

Søren Kragh-Jacobsen har instrueret 

dramaet om en præst, der bringes til 

en lukket institution for at snakke med 

en ung dreng, som vil begå selvmord 

på foranledning af Gud. Sofie Gråbøl 

(Forbrydelsen) spiller præsten Helen, 

og som den ihærdige forsker, der 

arbejder på institutionen, ses Signe 

Egholm Olsen (Nordkraft).

dVd & BLu-R aY 10/10

STAR TREK INTO DARKNESS

J.J. Abrams’ efterfølger til sin egen 

’Star Trek’ fra 2009 byder på en ny 

omgang science fiction-action med 

Kirk, Spock og resten af Enterprise-

besætningen, der skal overvinde en 

mægtig fjende spillet af Benedict 

Cumberbatch. Filmen er den 12. i 

serien, men kræver ikke kendskab til 

de foregående film. I 2015 får Abrams 

lov til at prøve kræfter med et andet 

veletableret sci-fi-univers, når han skal 

instruere ’Star Wars: Episode VII’.

dVd & BLu-R aY 10/10
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nye titler

Man of steel

Croods

MaMa

tHe big Wedding

i lossens tiMe

skoVens HeMMelige rige

ThE BIG WEDDING 

For første gang siden ’The Godfather: 

Part II’ (1974) genforenes veteranerne 

Diane Keaton og Robert De Niro. Kome-

dien ’The Big Wedding’ har dog lidet til-

fælles med mafiafilmen, da den handler 

om et fraskilt par (De Niro og Keaton), 

der skal agere lykkeligt gifte til deres 

søns bryllup.

dVd & BLu-R aY 13/10

 

cROODS

Neandertaler-familien Croods har levet 

hele deres liv i vante omgivelser, men da 

deres hule styrter sammen, tvinges de 

til at begive sig ud på et storslået even-

tyr. Problemet er blot, at farmand Crood 

er en overbeskyttende alfahan, der har 

svært ved at acceptere, at verden er ved 

at ændre sig. Animationsfilm af folkene 

bag ’Sådan træner du din drage’.

dVd & BLu-R aY 17/10

MAN OF STEEL

Zack Snyders seneste tegneseriefilma-

tisering (efter ’300’ og ’Watchmen’) 

genstarter myten om Superman, denne 

gang i skikkelse af Henry Cavill. Stål-

manden fra Krypton får lov til at be-

kæmpe en række af sine artsfæller, le-

det af General Zod (Michael Shannon), 

og de besidder desværre tilsvarende 

superkræfter - og en verdenstruende 

agenda. Snyder instruerer i 2015 en ef-

terfølger til filmen, som også byder på 

selveste Batman (Ben Affleck).

dVd & BLu-R aY 23/10

MAMA 

Gyserfilm med Nikolaj Coster-Waldau 

som tvillingebroren til en mand, der 

pludseligt gik amok og forsvandt med 

sine døtre. Flere år senere har den over-

levende bror ikke opgivet håbet om at 

blive genforenet med sine niecer, men 

da han endelig finder dem i en hytte i 

skoven, er de to piger hverken de sam-

me som før eller alene.

dVd & BLu-R aY 24/10



DEAD MAN DOWN

Danske Niels Arden Oplevs Hollywood-debut er en action-thriller med Colin 

Farrell og Noomi Rapace i hovedrollerne. Oplev blev kendt for sin succesfil-

matisering af Stieg Larssons ’Mænd der hader kvinder’ i 2009, men har også 

instrueret dramaer som ’Drømmen’ (2006) og ’To verdener’ (2008). Gang-

stere, hævntogter og et umage par er nogle af ingredienserne i filmen, der 

også har Dominic Cooper (Captain America: The First Avenger) og Terrence 

Howard (Iron Man) på rollelisten.

dVd & BLu-R aY 24/10

hyDE PARK ON hUDSON

Bill Murray har rollen som Præsident Franklin D. Roosevelt, der i 1939 får be-

søg af sin fjerne, britiske slægtning, Margaret ’Daisy’ Suckley, der skal hjælpe 

ham med at slappe af i hans familiehjem. Men mens de to udvikler et intimt 

forhold, lurer Anden Verdenskrig i kulissen. Filmen er baseret på Suckleys 

egne dagbogsnotater og instrueret af manden bag ’Notting Hill’ (1999). 

dVd & BLu-R aY 24/10

ThE BLING RING

Overdreven kendisfascination medfører indbrud hos bl.a. Paris Hilton i Sofia 

Coppolas satiriske drama, hvor en gruppe piger (og en dreng) bryder ind hos 

berømtheder for at rode i deres ting og prøve deres tøj. Filmen er baseret på 

virkelige hændelser og har bl.a. Harry Potter-skuespilleren Emma Watson i 

en større birolle.

dVd & BLu-R aY 30/10

PLAyER

Efter film som ’Sprængfarlig bombe’ (2006) og ’Ved verdens ende’ (2009) 

er Tomas Villum Jensen tilbage med sin syvende spillefilm, der placerer Cas-

per Christensen og Rasmus Bjerg under sydens sol ved den franske Riviera. 

Bjerg har rollen som en kedelig advokat, der bliver franarret en stor sum af sit 

firmas penge og nu slår sig sammen med et gammelt bekendtskab (Christen-

sen) for at skaffe dem tilbage.

dVd & BLu-R aY 31/10

AFTER EARTh 

Will Smith medvirker side om side med sin søn, Jaden, i M. Night Shyamalans 

science fiction-film om en fremtid, hvor Jorden er blevet ubeboelig. Far og 

søn forulykker i deres rumskib og lander på Jorden, men da Smith senior er 

såret, må den usikre søn kaste sig ud i en dødbringende mission for at redde 

deres liv.

dVd & BLu-R aY 31/10
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nye titler

BLU-RAy/DVD
nye titler

ANchORMAN (2004)

“We don’t know how to put this. But the re-release of ’Anchorman’ is kind 

of a big deal!” Den kultdyrkede komedie om verdens mest selvoptagede ny-

hedsvært, Ron Burgundy, og hans Channel 4 News Team genudgives op til 

biografpremieren på ’Anchorman 2’. Will Ferrell spiller hovedrollen overfor 

folk som Paul Rudd, Christina Applegate og Steve Carell. 

BLu-R aY 02/10

jURASSIc PARK 3D (1993)

3D-konverteringer af ældre film er på mode, og én af disse er ’Jurassic Park’, 

som Steven Spielberg instruerede i 1993. Filmen indspillede i sin tredimensi-

onelle version 45 mio. dollars i biograferne tidligere på året, og det er denne 

udgave, der nu er ude på Blu-ray. Dinosaurerne kommer til live på øen Isla 

Nublar, hvor rigmanden Hammond har brugt DNA fra fossiler til at genskabe 

fortidens kæmpeøgler, men noget går selvfølgelig helt galt.

BLu-R aY 09/10
anCHorMan

UDVALGTE GENUDGIVELSER 

dead Man doWn player after eartH
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DIREKTE PÅ BLU-RAy/DVD

SUPER BUDDIES 
De har spillet basket, besøgt rummet, 

leget i sneen, og været på Indiana 

Jones-lignende eventyr, men i den 12. 

film i Disneys serie udvikler labra-

dorhvalpene superkræfter. Nu må 

Budderball, Mudbud, B-Dawg, Buddha 

og Rosebud tage kampen op med en 

formskiftende bølle fra det ydre rum.

dVd 03/10

ThE KILLING SEASON
Robert De Niro og John Travolta 

færdiggør krigen i Bosnien ude i 

vildmarken. Benjamin Ford (De Niro) er 

en tidligere Nato-medarbejder, der har 

trukket sig tilbage til et fredfyldt liv som 

storvildtjæger. Pludseligt ankommer 

den ubarmhjertige Emil Kovac (Travolta) 

med sit sigtekorn fastlåst på Ford. Af 

instruktøren bag ’Daredevil’ (2003) og 

’Ghost Rider’ (2007).

dVd 10/10

VINTAGE MIcKEy 
Der er dømt nostalgi for alle aldre med 

denne samling af Mickey Mouses mest 

mindeværdige kortfilm lige fra den 

første, ’Steamboat Willie’ (1928), til de 

Oscar-nominerede ’Mickey’s Orphans’ 

(1931) og ’Building a Building’ (1932). 

dVd 10/10

SNEFNUG: 
DEN hVIDE GORILLA 

Snefnug er verdens eneste hvide gorilla 

og hovedattraktionen i zoologisk have. 

Men han vil bare gerne være normal, så 

med hjælp fra en rød panda og en lille 

pige flygter Snefnug for at opsøge en 

heks og ændre kulør… det skulle han 

aldrig have gjort! 

dVd 10/10

FROzEN GROUND 
Jack Halcombe (Nicolas Cage) er ved 

at forlade drabsafdelingen, da han 

opdager en sammenhæng mellem en 

masse uafklarede mordsager og en ung 

prostitueret (Vanessa Hudgens), der 

efter flere dages fangenskab formåede 

at flygte fra en tilsyneladende pæn 

borger (John Cusack). Baseret på den 

sande historie om en af Alaskas værste 

seriemordere.

dVd & BLu-R aY 10/10

AT ANy PRIcE 
Zac Efron er fanget mellem sin far og 

drømmen om at blive professionel 

racerkører i et drama, der behandler 

familiens bånd og det moderne land-

brugs hårde vilkår. I rollen som faren 

ses Dennis Quaid i, hvad de internatio-

nale anmeldere kalder, sit livs rolle.

dVd 10/10

cURSE OF chUcKy
Siden Chuckys første grufulde ger-

ninger i ‘Child’s Play’ (1988) har den 

besatte dukke været hovedperson i fire 

efterfølgere. Nu fortsætter gyserseri-

ens sjette film, hvor ‘Child’s Play 3’ slap, 

uden de komiske elementer, der domi-

nerede det fjerde og femte kapitel. Don 

Mancini, der har skrevet alle filmene, 

instruerer, og Brad Dourif lægger atter 

stemme til Chucky.

dVd & BLu-R aY 16/10

hUMMINGBIRD 
Jason Statham har fået sig en rigtig 

Steven Seagal-rolle i action-dramaet 

’Hummingbird’ om en tidligere spe-

cialsoldat, der nu lever som hjemløs, 

men en dag beslutter sig for at gen-

opbygge sin tilværelse og se fortidens 

fjender i øjnene. Han påtager sig en 

anden mands identitet og kaster sig 

ud i en veltilrettelagt og effektiv hævn.

dVd & BLu-R aY 17/10

TRANcE 
Danny Boyles (Slumdog Millionaire) 

nyeste thriller er med James McAvoy 

(X-Men: First Class) som kunstaktio-

næren Simon, der kommer i klemme 

efter et mislykket kunstkup. Efter et 

slag til hovedet vågner Simon op med 

en hukommelse, der er dybt utrovær-

dig og fuld af sorte huller… ikke de 

bedste forhold, når både kriminalpoli-

tiet og forbryderne er efter én.  

dVd & BLu-R aY 24/10

MARch OF ThE DINOSAURS 
Fra folkene bag TV- og live-fænomenet 

’Walking with Dinosaurs’ kommer et 

forhistorisk eventyr om at overleve en 

særlig hård arktisk vinter set gennem 

øjnene på en ung edmontosaurus ved 

navn Scar. Filmen er 100 procent com-

putergeneret. ’Walking with Dinosaurs’ 

bliver i øvrigt til en biograffilm i 3D 

med premiere til december.

dVd & BLu-R aY 30/10

Film der gik uden om biografen

tranCe

MarCH of tHe dinosaurs

snefnug: den HVide gorilla

super buddies

tHe killing season
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OLSEN BANDEN PÅ DE BONEDE GULVE 
(2010)

Den første animationsfilm baseret 

på de klassiske folkekomedier om 

Egon, Benny og Kjeld centrerer sig 

om H.C. Andersens fjerpen, som 

banden er blevet lokket til at stjæle 

- blot for at finde ud af, at det er en 

fælde. Folkene bag ’Terkel i knibe’ 

(2004) og ’Rejsen til Saturn’ (2008) 

producerer både denne og den bio-

grafaktuelle film om Egon og Co.

LOVE AcTUALLy (2003)

Richard Curtis, der er biograf-

aktuel med ’About Time’, er en mester 

i romantiske komedier, og ’Love 

Actually’ hører blandt hans mest 

populære af slagsen. Multiplotfil-

men, om en række skæbner, der kæ-

des sammen til jul, har bl.a. Hugh 

Grant, Liam Neeson, Bill Nighy, 

Martin Freeman, Colin Firth, Emma 

Thompson og Keira Knightley 

blandt det elskværdige persongalleri.

cARRIE (1976)

Gyseren ’Carrie’ er med tiden blevet 

en regulær klassiker i genren. Sissy 

Spacek er perfekt som pigen Carrie, 

der dagligt mobbes i skolen, og som 

bor sammen med sin religiøst fana-

tiske mor. Indtil Carrie opdager, at 

hun besidder overnaturlige kræfter 

og vil tage hævn. John Travolta hav-

de én af karrierens første roller og 

i rollen som den modbydelige mor 

ses Piper Laurie, der 14 år senere 

blev kendt for en ligeledes iskold 

karakter i ’Twin Peaks’ (1990-91).

BIG BANG ThEORy - SæSON 6

I den sjette sæson af komedieserien er 

Howard taget på rumrejse, mens vennerne 

Sheldon, Leonard og Raj stadig er på Jor-

den og passer deres videnskabelige jobs 

på universitet i Pasadena. TV-serien ’Big 

Bang Theory’ er skabt af Bill Prady og 

Chuck Lorre, og første sæson blev vist i 

2007. Siden er populariteten kun vokset, og de fire nør-

dede, socialt akavede og naturvidenskabeligt begavede 

hovedkarakterer har i denne sjette sæson kunnet samle 

gennemsnitligt 18 mio. amerikanere foran TV-skærmene.

dVd 03/10

TWO AND A hALF MEN - SæSON 10

Ashton Kutcher overtog hovedrollen fra 

Charlie Sheen i sæson 9 og er tilbage på ny 

sammen med Jon Cryer og Angus T. Jones 

som resten af de to en halv mand, der bor 

sammen med alt, hvad det medfører af 

misforståelser, uenigheder og fjollerier. 

Sidstnævnte har sidenhen undsagt sig 

komedieserien, efter han har konverteret 

til den kristne bevægelse Syvende Dags Adventistkirke. 

Det ændrer dog ikke på, at sitcom-serien har omkring 14 

mio. seere i USA for hvert afsnit, og at denne sæson har 

gæsteoptrædener af Miley Cyrus, Jamie Pressly (My Name 

Is Earl) og Hilary Duff (Agent Cody Banks).

dVd 08/10

PRETTy LITTLE LIARS - SæSON 3

Omdrejningspunktet for thrillerserien er fire 

piger, hvis klike begynder at gå i opløsning, 

da det femte medlem af gruppen forsvinder 

sporløst. Et år senere får pigerne breve fra 

en mystisk person, der kvitterer dem med 

bogstavet ”A”, og som truer med at afslø-

re alle deres hemmeligheder. Serien har, 

siden premieren i 2010, modtaget en ræk-

ke Teen Choice Awards og kører på sin 

fjerde sæson på amerikanske ABC Family.

dVd 15/10

TV-SERIER

Top 10 DVD & Blu-ray 
salg uge 38:

 1. Den lille havfrue
 2. Den store gatsby
 3. iron Man 3
 4. nCis - sæson 10
 5. norDvest
 6. MgP Missionen
 7. sons of anarChy 
  - sæson 1-5 boks
 8. hoMelanD - sæson 2
 9. Junglebogen
10.  MataDor - 2009 eDition

før: Carrie

før: olsen banden på dybt Vand

før: about tiMe
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GAMING

dskillige skuespillere har gennem årene medvirket til skabelsen 

af computerspil. Det være i spil med regulære filmscener (som 

Mark Hamill i ’Wing Commander 4’), stemmer bag figurer (fx Samuel 

L. Jackson i ’Grand Theft Auto: San Andreas) eller deciderede digitale 

dobbeltgængere (50 Cent i ’50 Cent: Bulletproof’). 

Men et nyt spil tager nu skridtet videre, når ’Beyond: Two Souls’ lader 

Ellen Page (Inception) og Willem Dafoe (Spider-Man) udføre regulært 

skuespil i noget, der i sit filmiske sprog kan anses som en interaktiv 

thriller. Dafoe og Page har udført avanceret performance capture, så spil-

skaberne kunne genskabe deres bevægelser og ansigtstræk, hvilket man 

kan se i sammenligningerne på billederne til højre. Denne brug af film-

mediets virkemidler er blevet hyldet ved en 35 minutters præsentation 

af spillet på Tribeca Film Festival i New York - som det blot andet spil 

nogensinde (’L.A. Noire’ blev vist i 2011).

’Beyond: Two Souls’ er skabt af folkene bag ’Heavy 

Rain’ og stiller spørgsmålet om, hvad der sker, efter 

man er død. Spilleren har hovedrollen som Jodie 

Holmes (Page), som man følger, fra hun er otte, 

til hun er 23 år for sideløbende at forsøge at finde 

meningen med det mystiske væsen kaldet Aiden, 

der har fulgt hende gennem hele livet. Psykologi, 

spirituelle temaer og klassiske thrillerelementer 

er hovedingredienserne i spillet, som udelukken-

de bliver udgivet til PlayStation 3.

PLaYSTaTION 3

09/10

RAMBO: ThE VIDEO GAME
I utallige spil får man lov til at styre en supersoldat, der i bedste 

Rambo-stil ordner den ene fjende efter den anden. I ’Rambo: The Vi-

deo Game’ ER man Rambo - den eneste ene. Spillet bygger på de tre 

første Rambo-film ’First Blood’ (1982), ’Rambo: First Blood Part II’ 

(1985) og ’Rambo III’ (1988), og som Sylve-

ster Stallones ikoniske karakter skal man 

både skyde fjender ned på stribe, camouf-

lere sig for at udføre snigangreb og bruge 

sprængstof for at sende modstanderne til 

Bloksbjerg.

PLaYSTaTION 3/XBOX 360/PC

18/10

A

BATMAN: ARKhAM ORIGINS
De umådeligt populære og anmelderroste Batman-spil ’Arkham 

Asylum’ og ’Arkham City’ får med’Batman: Arkham Origins’ en

prequel. Spillet foregår fem år før den første udgivelse i 2009 og

indeholder en yngre og mindre raffineret Batman, som får 

en dusør på sit hoved af gangsterbossen 

Black Mask, der har lokket otte af verdens 

mest dødbringende lejemordere til Gotham City 

på selveste juleaften. I lighed med de andre spil 

i serien indtager man rollen som Batman i et 

tredjepersons kampspil, hvor ens evner til at 

bevæge sig uset og bruge sine gadgets rigtigt 

er det essentielle for at fuldføre sine opgaver.

PLaYSTaTION 3/XBOX 360/ PC/WII u

25/10

BEyOND: 
TWO 
SOULS
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BøGER

guillermo del toro: Cabinet 
of Curiosities - My notebooks, 
Collections, and other obsessions

Filmmageren Guillermo del Toro, der senest var biografaktuel med 

science fiction-filmen ’Pacific Rim’, bruger skitsebøger til at nedfælde 

sine opfindsomme idéer. Nu udkommer hans fantasifulde illustratio-

ner og skriblerier samlet i en ny bog, som giver et indblik i, hvordan de 

enestående universer i bl.a. Hellboy-filmene, ’Pans labyrint’ og ’Pacific 

Rim’ har taget form. Foruden mærkelige væsener og kuriøse notater 

indeholder bogen et interview med del Toro, et forord skrevet af kolle-

gaen James Cameron og et efterskrift af selveste Tom Cruise.

GuILLERMO dEL TORO, MaRC ZICREE

09/10

TEENAGE MUTANT NINjA TURTLES
Der er i tidens løb produceret over 40 spil om de fire ninja-padder 

Leonardo, Raphael, Michelangelo og Donatello. Det nyeste i ræk-

ken er baseret på Nickelodeons animerede serie af samme navn og 

byder på klassisk platformsunderholdning 

med den oplagte mulighed for fire spillere 

i co-op. Spillet vil indeholde forskellige ka-

rakteropgraderinger, våben og en række 

gameplay-muligheder, mens skildpadder-

ne bekæmper onde fjender i New Yorks 

gader.

XBOX 360/WII/NINTENdO 3dS

25/10

fantastic beasts 
& Where to find them
Harry Potter-universet favner bredere end de syv romaner, som for-

fatteren J.K. Rowling har udgivet siden 1997. En En række supplerende 

bøger (udgivet som var de skrevet af fiktive alias fra Harry Potters 

eventyrlige verden) er blevet publiceret, og den mest interessante 

er ’Fantastic Beasts & Where to Find Them’ fra 2001. Det skyldes, at 

Warner Bros. har annonceret, at de vil stå bag en filmatisering af bo-

gen, som J.K. Rowling skal skrive manuskript til. I Harry Potter-serien 

er bogen en lærebog for de unge troldmandselever, og den beskriver 

75 magiske racer rundt omkring i verden. Ifølge den fiktive forfatter, 

Newt Scamander, blev den første udgave publiceret i 1918.

J.k. ROWLING

ER UDKOMMET
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OVERSETE FAVORITFILM

Valgt af 
ASK hASSELBALch

Ask Hasselbalch (f. 1979) debuterer denne måned som 
filminstruktør med den danske superheltefilm, ’Antboy’. 
Han har studeret på den Europæiske Filmhøjskole i 
Ebeltoft (2001-02), er kæmpe fan af John Carpenter, Paul 
Verhoeven samt Roman Polanski, og i 2007 blev Hassel-
balch medlem af den uafhængige filmskole Super16.

INSTRUKTøR John Hough 
  
SKUESPILLERE   
Roddy Mcdowall, Gayle   
Hunnicutt, Pamela Franklin 

PRODUKTIONSSELSKAB  
academy Pictures Corporation

F ør ’Insidious’, ’The Conjuring’ og ’The Shining’ var der: ’The Le-

gend of Hell House’! Første gang, jeg så filmen, var på TV-kanalen 

TCM tilbage i 90erne, og siden da har den været en af mine yndlings gy-

serfilm og et filmisk værk, som er evigt inspirerende på sin egen bizarre 

måde - særligt indenfor filmiske fortællegreb.

Set uppet er i bund og grund super banalt: Fire spøgelsesjægere skal 

tilbringe en lille uge op til jul i et dystert, uhyggeligt hus, som de kalder 

”Spøgelseshusenes svar på Mount Everest”. Deres mål er at finde ud af, 

om der er liv efter døden, samt hvad der skete med det forrige hold af 

spøgelsesjægere, der tilbragte kort tid inde i huset.

Nu giver det nye, modige hold sig i kast med at afsløre husets mørke 

hemmeligheder, blandt andet ved hjælp af en kæmpe stor Bertha-ag-

tig maskine (britisk stop motion TV-serie fra 1985, red), de har bygget 

til lejligheden. Men før sandheden om husets hemmelighed kommer 

frem, skal holdet overleve vanvid, seksuelt betonet besættelse, mord 

og anden rædsel, som ånderne i huset har i baghånden til dem.

Filmen har en tyk, mørk, gotisk atmosfære, er fyldt med voldsom tåge, 

lange uhyggelige gange og underlige lyde, som tilsammen skaber en 

helt unik og meget gennemført intens stemning. Man føler virkelig, at 

man opholder sig i det gamle hus, mens man sidder og ser filmen. Fans 

af genren ved, at de fleste gyserfilm er baseret på forskrækkelser og 

lemlæstelse, men der er også film indenfor genren, som fanger publi-

kums interesse ved at stole på et uhyggeligt tema og en godt fortalt 

historie. ’The Legend of Hell House’ hører til sidstnævnte kategori.

Alle skuespillerne spiller totalt over the 

top, men på en underlig måde virker 

det hele meget troværdigt. Der er ikke 

nogen ironisering eller demontering af 

uhyggen eller historien undervejs, og 

det kan jo være en kunst i sig selv. 

Filmen kan også prale af fremragende 

fotografering, og der benyttes med 

god effekt vidvinkellinse, som giver 

det hele et forskruet og underligt per-

spektiv, samt et par snedigt udtænkte 

POV-kamerature af fotografveteranen Alan Hume (Star Wars: Episode 

VI - Return of the Jedi). Derudover indeholder den et fantastisk elektro-

nisk score af musikerne Delia Derbyshire og Brian Hodgson, hvis mini-

malistiske og atmosfæriske ’loop’-agtige musik nærmest smelter sam-

men med filmens spooky lyddesign. ’The Legend of Hell House’s force 

ligger nemlig også i de utroligt veltilrettelagte lydeffekter, der varierer 

over hviskende stemmer, organisk støj, bankelyde og spøgelsesagtige 

piskesmæld.

Der er gåsehudsgaranti i Hell House. Filmen tager bolden op efter se-

riøse spøgelsesfilm som Jack Claytons ’The Innocents’ (1961) og Robert 

Wises ’The Haunting’ (1963) og hylder dermed både den ”traditionelle” 

haunted house-film samtidig med, at den prøver nye og lettere bizarre 

ting af. Slutningen (som jeg ikke vil afsløre her) er dybt original og utra-

ditionel inden for genren.

’The Legend of Hell House’ er en 100 % straight og farverig tour-de-

force i chokteknik. Man kommer til filmen med forventninger om en 

uforpligtende popcornfest med raslende kæder, regnbyger, tordenvejr 

og klassiske horror-klichéer og går hjem med nakkehårene rejst efter 

et intelligent frontalangreb på alle sanser. Og det er der bestemt ikke 

mange film, eller historier, som formår.
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Oversete favoritfilm er en serie, hvor brugere, 
redaktionen, danske kultur- og filmpersonligheder 
på skift argumenterer for film, der fortjener et bedre ry. 
Se de 10 foregående på www.kino.dk.
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Hvad sker der i filmens verden? Hvem skal spille hvad, 
hvem skal instruere og ser den nyeste superhelte-trailer lovende ud? 

i sektionen filmnyt på kino.dk har vi samlet alt fra filmens verden et sted, 
og du kan følge med fra morgenstunden - velkommen til filmnyt!

’The Legend 

of Hell House’ 

er en 100 % 

straight og 

farverig tour-

de-force i 

chokteknik



Husk at betale med dit MasterCard®
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