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vilken filmserie bliver den nye Twilight, og hvem bliver arv-

tageren til Harry Potter? Det spørgsmål stiller vi af og til os 

selv på redaktionen, men det er ikke et emne, vi selv har fundet på at 

spekulere i. Faktisk er vi langt bagud sammenlignet med Hollywood, 

der med garanti har tænkt alvorligt over spørgsmålet, siden den første film 

om troldmandseleverne på Hogwarts fik premiere i 2001.

Ikke fordi Twilight og Harry Potters afløsere behøver omhandle forelskede 

unge mennesker med hugtænder eller bebrillede børn med lyn i panden. 

Faktisk på ingen måde. Den primære faktor er en allerede eksisterende 

fanbase, og det gør populære bogserier til det mest oplagte sted at 

starte eftersøgningen. Særligt hvis man er et filmselskab, der godt 

kunne tænke sig at tjene milliarder af kroner på en ny franchise. 

Til gengæld er øvelsen betydeligt sværere, end den umiddel-

bart lyder. Harry Potter og Twilight hører til sjældenhederne, og 

den eneste bogserie der er lykkes med at blive et decideret film-

fænomen på tilsvarende niveau, er ’The Hunger Games’ skrevet af 

Suzanne Collins, og hvis første filmatisering fra 2012 blev en øjeblik-

kelig blockbuster på verdensplan.

Set i bakspejlet lyder det jo indlysende. Selvfølgelig kastede den store 

læserskare sig begejstret over den første filmudgave, og selvfølgelig 

har fortsættelsen, ’Catching Fire’, udviklet sig til en endnu mere ven-

tet begivenhed, som formentlig bliver én af årets absolut største 

film. Men tilbage står rækken af populære bogserier, der gik til fil-

men og ikke slog igennem. I flere tilfælde tværtimod.

Alle ingredienser har ellers været mere eller mindre på plads - 

teenager møder teenager, den ene har som regel overnaturlige 

kræfter, den anden er almindelig dødelig, begge parter er i 

overhængende livsfare, og naturligvis forelsker de sig i hin-

anden. Den umulige kærlighed destilleret ned til et stærkt 

forenklet scenarie. Alligevel har film som ’I Am Number Four’, 

’Beautiful Creatures’, ’The Host’ og senest ’The Mortal Instru-

ments’ haft biografdebut i alverdens biografer med mildest 

talt forbeholden succes.

Men nye bogfilmatiseringer til målgruppen står 

selvfølgelig stadig på spring (til næste år hedder to 

af slagsen ’Divergent’ og ’Vampire Academy’), og det 

kan man næppe fortænke nogen filmselskaber i. Man 

har nemlig råd til en del forbiere, hvis bare én af fil-

mene hedder noget med Harry Potter, Twilight eller nu, 

The Hunger Games, i titlen.
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VIND DIN EGEN 
FILMpLAkAT!
Har du en sjov, god eller vanvittig ide til en 

film? I november afholder vi en konkurrence, 

hvor du kan pitche din helt egen film ved at 

finde på dens titel og helt særlige tagline. 

Den bedste idé udstyres med en original 

filmplakat designet af en professionel graf-

isk designer. Læs mere på www.kino.dk

To TEMasITEs 
GåR I LUFTEN

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

Hvad er din favoritfilm? 

’The King of Comedy’ instrueret af Mar-

tin Scorsese. Filmen burde nævnes blandt 

Scorseses mesterværker på linje med ’Taxi 

Driver’ og ’GoodFellas’, men den blev mis-

forstået, da den havde premiere i biografen. 

Ud fra titlen kunne man nemlig tro, at det 

er en komedie, men det er det bestemt ikke. 

Det er en psykologisk thriller, hvor Robert 

de Niro, i rollen som Rupert Pupkin, spil-

ler en mand med stærkt sociopatiske træk. 

Han drømmer om at blive en berømt komi-

ker, men da ingen andre kan få øje på hans 

talent, stalker han en kendt talkshowvært i 

forsøget på at komme på TV. I virkeligheden 

var filmen nok 15-20 år forud for sin tid.

Hvad var den første film, du så i biografen? 

Det var ’Bambi’ i 1988. Jeg var med min far-

mor inde at se den, og efterfølgende var vi 

på cafeteria og spiste de pølser med pommes 

frites, der var inkluderet i billetten.

Hvad er din største biografoplevelse?

Da jeg så ’The Dark Knight’ til midnatspre-

mieren i Regal E-Walk biografen i New York. 

At opleve hypen i byen op til premieren og 

derefter mærke atmosfæren i biografen var 

helt specielt.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde 

fast i en elevator sammen med?

Martin Scorsese. Han er den bedste nu-

levende instruktør og har skabt nogle af de 

største klassikere, der nogensinde er lavet. 

Samtidigt har han en enorm viden om film.

Hvilken film ville du helst leve i?

’The Godfather’. Ikke fordi jeg drømmer om 

at være medlem af mafiaen, men fordi jeg 

gerne ville have oplevet New York på den 

tid.

Hvilken film glæder du dig mest til i november?

’Gravity’ med Sandra Bullock. Den er instru-

eret af en af de mest visionære aktive film-

skabere, Alfonso Cuarón, der tidligere har 

instrueret ’Children of Men’. Filmen har al-

lerede fået en fantastisk modtagelse i USA 

af både anmeldere og publikum.

Månedens  bruger hed-
der simon  Holmbjerg 
Kristiansen,  er 29 år 
og fra Roskilde.

MåNEDENS 
BRUGER

THE HuNgER gaMEs
Vi samler alt om Suzanne Collins’ elsk-

ede univers på én side. Læs nyheder, 

interviews og alle brugernes kommen-

tarer, se klip og trailers samt deltag i 

konkurrencer på temasiden for ’The 

Hunger Games: Catching Fire’. Jennif-

er Lawrence og Co. får dansk premiere 

den 20. november.

Se mere på www.kino.dk/tema/hunger-games

dIVERgENT
En ung pige afvi-

ger fra fremtidens 

normer og bliver 

del af et oprør. 

Shailene Wood-

ley (The De-

scendants) spill-

er hovedrollen i 

filmatiseringen 

af bogserien, der 

allerede har solgt mere end Twilight- 

og Hunger Games-bøgerne tilsammen 

i USA. På temasitet varmer vi op til fil-

men, der får premiere den 20. marts.

Se mere på www.kino.dk/divergent  

YOu BETTER WaTCH OuT!
YOu BETTER NOT CRY!

Læs om mere end 250  
kommende film på www.kino.dk

DE mEst 
vEntEDE 
film
1. HobbITTEN: dRagEN 
 sMaugs ødEMaRK 
 premiere den 11. december

2. 12 YEaRs a sLaVE  
 premiere den 20. februar

3. FRosT 
 premiere den 25. december

4. KLassEFEsTEN 2
 premiere den 11. december

5. pRIsoNERs 
 premiere den 5. december

94,2 %
759 stemmer

82,5 %
57 stemmer

78,7 %
66 stemmer

77,9 %
57 stemmer

77,3 %
59 stemmer

NYE OG SENESTE INdSLaG

Joseph Gordon-Levitt
om ’Don Jon’

Simon Pegg, Nick 
Frost og Edgar Wright 
om ’The World’s End’

“VanVittigt 
underholdende”
entertainment Weekly   

”kombinerer 
kick-ass 

girl-poWer 
og morderisk 

charme”
elle magazine
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Hvor autentisk er ’Sorg og glæde’?
Jeg kan ikke gå helt ned i detaljerne, men personerne hedder Johannes 

og Signe, og det er for at vise, at det ikke er en 1:1 rekonstruktion. Jeg 

giver mig selv frihed til at ikke at være bundet af virkeligheden, men 

jeg har til gengæld en kunstnerisk forpligtelse til at være ærlig. Det 

indebærer bl.a., at jeg aldrig nogensinde overdriver i mine film. Jeg gør 

aldrig tingene mere dramatiske, end de var i virkeligheden. Derimod er 

jeg nødt til at lave en forskydning af de ting, der sker, for at få enderne 

til at nå sammen, men det er en bevidst fortolkning.

Hvordan kan man overhovedet skildre sådan 
en begivenhed fra sit eget liv på film?
Det helt principielle er, at det er noget, der er sket for 30 år siden. 

Svaret ligger i filmen, for Johannes lover at lave historien, uden man ser 

det ske. Det er meget vigtigt, at den egentlige katastrofe kun er omtalt, 

men ikke vist. Det er både for min egen skyld, men jeg tror også, at 

publikum er bedst tjent med det.

Har det en rensende effekt, når man anskuer 
sit liv gennem kunsten?
Svaret findes igen i filmen. Johannes får at vide, at han mangler at 

lave filmen om den voksne kærlighed. ”Det er fint med alle dine film 

om ulykkelig kærlighed og umodenhed, men du mangler historien om 

moden kærlighed.” Det er, hvad ’Sorg og glæde’ handler om.

Forklar titlen ’Sorg og glæde’…
Det ligger næsten i titlen, at det handler om en maniodepressiv lidelse, 

sorg og glæde, altså op og ned. Min tidligere film, ’Kærlighedens 

smerte’, skulle egentlig have heddet ’Sorg og glæde’, men filmens ud-

lejer mente ikke, at man kunne sælge den titel til publikum. Så vi æn-

drede den, hvilket jeg dengang var meget vred over. I dag er jeg lykkelig 

over det, for så er titlen intakt. Filmen relaterer sig til ’Kærlighedens 

smerte’, og det er samme historie, men hvor ’Kærlighedens smerte’ var 

set gennem hendes synsvinkel, er den nye film set gennem hans. Du 

ser ikke noget i ’Sorg og glæde’, som Johannes ikke oplever, og det er 

med til at forklare, hvorfor man ikke ser selve hændelsen.

Hvorfor skulle Jakob Cedergren spille dig?
Jeg havde aldrig mødt Jakob før, så jeg afholdt en casting. Og det var 

næsten, som om han selv havde skrevet replikkerne - han sagde dem 

alle FULDSTÆNDIG, som jeg havde tænkt, de skulle siges. Der var så 

stor overensstemmelse mellem os. Både han og Helle (Fagralid, red.) 

var meget dedikerede, og de mødtes faktisk for at holde prøver… helt 

uden mig og helt uden min tilskyn-

delse. Jeg følte indimellem, at jeg bare 

var arrangementsinstruktør - altså 

bestemte hvor kameraet skulle stå, 

hvad det skulle gøre, og hvad der skulle 

ske i scenen. For selve udtrykket i det 

følelsesmæssige i scenerne leverede de 

fuldstændig, som jeg ville have det. Det 

er første gang, jeg oplever det i en film.

Din næste film bliver næsten nødt til at være noget helt andet 
- har du noget på vej?
Jeg føler, at ’Sorg og glæde’ er min sidste film. Det har jeg følt før, men 

jeg gør det om muligt endnu mere denne gang. Det er den sidste film 

i det, man intellektuelt ville kalde for ”hovedstolen”, det vil sige min 

egen historie. Men så har jeg jo også lavet en 9-10 film over den histo-

rie. Jeg har overhovedet ingen planer om noget nyt.

Mange danske instruktører tager turen over Atlanten til USA. 
Er det noget, du kunne tænke dig?
Den drøm har jeg aldrig haft. Jeg har altid følt, at min styrke lå i det 

provinsielle for til gengæld at opnå en større autenticitet frem for at 

være international. Det var en fantastisk oplevelse at lave ’Barbara’ og 

prøve det store apparatur, men det er ikke det, der er min ambition med 

at lave film. Min ambition er kunstnerisk forløsning af mit eget projekt.

Nils Malmros har altid været lidt af en ener i dansk 

film. Instruktørens værker har med meget få und-

tagelser taget udgangspunkt i hans eget liv og 

udleveret detaljer omkring familien og især ung-

dommen. Men hans nye film ’Sorg og glæde’ tager 

fat på et hidtil uset kapitel i Malmros’ liv, da hans 

kone, Marianne, dræbte deres kun ni måneder gamle 

datter i en psykose. Den 69-årige instruktør fortæller 

her om at skildre begivenheden på film.

nils 
malmros

Kun på kino.dk

Sorg og glæde får premiere den 14. november.

Jeg gør aldrig 

tingene mere 

dramatiske, 

end de var i 

virkeligheden.
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HoVEdRoLLE I 

jURASSIc 
pARk 4

aaRHus 
FILMFEsTIVaL 
2013

Den 12-årige Ty Simpkins skal spille den ene 
hovedrolle i den fjerde Jurassic Park-film 
med titlen ’Jurassic World’. Simpkins er på 
trods af sin alder allerede et garvet navn 
inden for populære franchises, da han både 
har medvirket i ’Iron Man 3’ og de to Insi-
dious-film, hvoraf toeren er premiereaktuel 
her i november. ’Jurassic World’ skal instru-
eres af Colin Trevorrow (Safety Not Guaran-
teed) og får dansk premiere den 12. juni 2015.

Den 12.-17. november er der filmfestival 
i Aarhus med fokus på højkvalitets in-
ternationale kort- og dokumentarfilm. 
Festivalen afspejler tendenser og kunst-
neriske udviklinger inden for samtids-
filmkunsten: dokumentarfilm med fokus 
på global ansvarlighed og menneskeret-
tigheder, kunstneriske innovative kort-
film og - som noget nyt - transmediale 
kunstformer med udgangspunkt i film. 
Årets fokus er på Bill Morrison, der bl.a. 
begår sig i avantgardefilmkunsten med 
referencer til historiske begivenheder, 
genbrug og remix af ofte delvist oplø-
ste filmruller. Desuden sætter festivalen 
nye værker fra Jylland på plakaten med 
konkurrencerne GO WÆST PRO og GO 
WÆST TALENT. 

FILM OM 
MARTIN 
LUThER 

kING

Den kontroversielle instruktør Oliver Stone og Oscar-vinderen Jamie Foxx arbejder på 

en biografi om borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King (1929-68). Af uvisse 

årsager er der endnu ikke lavet en film om King, men med film som ’The Help’ og ’The Butler’ 

samt den kommende ’12 Years a Slave’ synes afroamerikansk historie til at være oppe i tiden. 

FIFTy 
ShADES 
OF GREy 
MaNgLER  MaNdFoLK

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX af-
holdes hvert år i november, hvor de kø-
benhavnske biografer fyldes med mere 
end 180 nye titler fra hele verden. Filmene 
fordeler sig på fire faste konkurrencepro-
grammer med internationale juryer og en 
række tematiske serier, der sætter fokus 
på aktuelle politiske og æstetiske pro-
blemstillinger. Derudover byder festiva-
len på fester, kunst, koncerter, seminarer, 
debatter og en tur til Barsebäck. Afholdes 

den 7.-17. november.

cpH:doX 2013 

Charlie Hunnam (Pacific Rim), der stod til 
at spille Christian Grey i filmatiseringen af 
den erotiske roman ’Fifty Shades of Grey’ 
har forladt projektet. Filmselskabet mangler 
med andre ord manden, der skal bringe den 
sadomasochistiske mangemillionær til live. 
Ifølge rygter er svenske Alexander Skarsgård 
(True Blood) havnet på instruktørens ønske-
liste, men om Stellan Skarsgårds søn siger 
ja tak til den eftertragtede rolle, får vi at se. 
’Fifty Shades of Grey’ forventes at få dansk 
premiere den 31. juli 2014. 
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alverdens filmfans har via filmsitet Empire netop 
kåret de 100 mest sexede skuespillere i 2013. 

Mads Mikkelsen fik en flot 25. plads hos 
mændene, mens semidanske scarlett 

Johansson ligger i toppen hos 
kvinderne. 

DE MEST 
SExEDE MæND 
& kVINDER I 

2013

  Benedict 1  Cumberbatch

  Henry 3 Cavill

  Ryan 4 Gosling

  Robert 5 downey Jr.
  Chris 6 Hemsworth

  Robert 7 Pattinson

  Michael 8Fassbender

  Hugh9 Jackman

  Scarlett 2 Johansson

  Jennifer 3 Lawrence

  kristen 4 Stewart

  anne5 Hathaway

  Natalie8Portman

  angelina9Jolie

  Emma 1  Watson

Se den fulde liste på www.kino.dk

  Zoe10  Saldana

  Emma6 Stone

  Mila7 kunis

  Bradley10  Cooper

  Tom 2 Hiddleston



FULDE NAVN    

asa Maxwell Thornton Farr butterfield 
 
NATIONALITET  

England   
 
GENNEMBRUDSROLLE   

The boy in the striped pyjamas (2008) 
  

FøDT     

1. april 1997   
 
BONUSINFO    

Når asa ikke laver film, går han stadig  
i skole i London   
  
kOMMENDE FILM  

The white circus  
 

KOMMENDE
STJERNE

Aktuel i Ender’s Game

vis du mener, du har set Asa 

Butterfield før, så er der for-

mentlig noget om snakken. Det er 

kun 16 år siden, den britiske skue-

spiller kom til verden, men han har 

allerede haft bærende roller i flere 

prestigefyldte projekter.

Butterfield blev spottet af en talent-

spejder i en alder af otte. Det skete i 

dramaklubben The Young Actors The-

atre i London, hvor den unge dreng 

forsøgte sig blandt andre, håbe-

fulde talenter. Med et par isnende 

blå øjne, mørke hår og et nærmest 

vildt blik fik Butterfield straks min-

dre filmroller, og som 10-årig landede 

han hovedrollen i dramaet ’The Boy 

in the Striped Pyjamas’ (2008). 

Den barske Anden Verdenskrigs-film 

handler om drengen Bruno, der flyt-

ter på landet, så hans far kan styre en 

koncentrationslejr. Butterfields præ-

station som det intetanende barn, 

der danner et venskab med en dreng 

på den anden side af hegnet, afslø-

rede hans naturlige evne til at spille 

såvel sårbar som viljestærk. Alligevel 

hørte de efterfølgende roller til den 

mere eskapistiske genre. 

Først medvirkede Butterfield i BBC’s 

TV-serie ’Merlin’ (2008-9), derefter 

i genfortolkningen af ’The Wolfman’ 

(2010) overfor Anthony Hopkins, og 

så i ’Nanny McPhee and the Big Bang’ 

med Emma Thompson (2010). Samar-

bejdet med nogle af branchens bedste 

fortsatte, da Butterfield i 2011 fik den 

måske mest eftertragtede barnerolle 

som titelkarakteren i Martin Scor-

seses Oscar-vindende ’Hugo’ (2011) 

med bl.a. Ben Kingsley på rollelisten.

Selvsamme Kingsley er også med i må-

nedens aktuelle filmatisering af Orson 

Scott Cards science fiction-klassiker 

’Ender’s Game’. Her spiller Butterfield 

den superintelligente rumkadet En-

der Wiggin, og skulle filmen blive en 

succes, kan den blege teenagedreng 

fra London meget vel blive det bæren-

de navn i en hel franchise af film med 

øjeblikkelig stjernestatus som følge. 

hKOMMENDE
STJERNE

KOMMENDE
STJERNE
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drama
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ORIGINALTITEL don Jon   
 
INSTRUkTøR Joseph gordon-Levitt 
  
SkUESpILLERE
Joseph gordon-Levitt, 
scarlett Johansson, Julianne Moore, 
Tony danza, brie Larson, Rob brown, 
Jeremy Luke  
 
LAND usa, 2013  
 
SpILLETID  90 minutter 
 
pREMIERE

07/11

DRAMA / KOMEDIE

Tony danza, der spiller Joseph gordon-Levitts far, 
er kendt fra TV-serien ’Taxi’ (1978-83).

j on Martello er blandt sine venner kendt som 

Don Jon, hvilket skyldes hans fremragende 

evne til at nedlægge kvinder på stribe. Men de 

mange one night stands med smukke damer er 

ikke nok for Jon, der lever en triviel, gentagende 

tilværelse med styrketræning, syndsforladelser i 

kirken, familiemiddage og byture med vennerne. 

Tomrummet udfylder han med et overforbrug af 

porno på internettet. Sådan går hans liv i ring, 

indtil hans søgen efter et mere betydningsfuldt 

sexliv bringer ham i kontakt med to meget for-

skellige kvinder, og stiller ham overfor nogle 

eksistentielle valg om livet og kærligheden. 

Komediedramaet ’Don Jon’ er Joseph Gordon-

Levitts spillefilmsdebut som instruktør. Han 

har selv hovedrollen som scorekarlen og titel-

karakteren, der opdager, at tilværelsen kan 

byde på andet end umiddelbar tilfredsstillelse. 

Gordon-Levitt slog igennem med TV-serien ’3rd 

Rock from the Sun’ (1996-2001), og på film har 

han spillet med i så forskellige produktioner som 

’(500) Days of Summer’ (2009), ’Inception’ (2010) 

og ’The Dark Knight Rises’ (2012). De to kvinde-

lige hovedroller spilles af Scarlett Johansson 

(The Avengers) og Julianne Moore (The Kids Are 

All Right), imens Hollywood-kollegerne Anne 

Hathaway, Channing Tatum, Cuba Gooding Jr. 

har kortvarige gæsteoptrædener.

Don Jon
poRNoaFHæNgIg scoREKaRL

80,8 %
61 stemmer
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ORIGINALTITEL The Fifth Estate 
 
INSTRUkTøR Bill Condon  
 
SkUESpILLERE
Benedict Cumberbatch, daniel Brühl, 
david Thewlis, Peter Capaldi, alicia 
Vikander, Moritz Bleibtreu, Carice van 
Houten, Laura Linney, anthoy Mackie, 
Stanley Tucci, dan Stevens  

 
LAND  
uSa, Belgien, 
2013  
 
SpILLETID 
128 minutter 
 
pREMIERE

07/11 

DRAMA

thE 
fifth 
EstatE
MaNdEN bag wIKILEaKs

j ulian Assange er på en altafgørende person-

lig mission for at nedbryde systemet ved at 

kaste lys over en lang række regeringshemme-

ligheder og virksomhedsrelaterede forbrydelser. 

Den unge Daniel Berg fascineres med det samme 

af ildsjælen, og på kort tid opstår et samarbejde 

mellem de to digitale anarkister, der med tiden 

breaker den ene afslørende tophistorie efter den 

anden på den kontroversielle hjemmeside, WikiLe-

aks. Makkerparret bliver hurtigt en enorm magt-

faktor i det politiske spil, men da de pludseligt står 

med deres hidtil største historie på hånden, må de 

også tage stilling til omkostningerne ved at afsløre 

hemmeligheder i et frit samfund.

WikiLeaks har været markant tilstede i mediebil-

ledet og det med rette, når man ser på de afslø-

ringer, som diverse whistleblowers har leveret til 

hjemmesiden. Den 42-årige grundlægger, austra-

lieren Julian Assange, har dog også fået massiv 

dækning af andre årsager i form af en anklage om 

seksuelt overgreb og et nuværende liv i eksil på 

Ecuadors ambassade i London. ’The Fifth Estate’ 

fokuserer dog ikke på den senere tids udfordrin-

ger, men i stedet på begyndelsen og samarbejdet 

mellem Assange og hans mere ukendte makker, 

Daniel Berg, der hver især spilles af Benedict Cum-

berbatch (Star Trek Into Darkness) og Daniel Brühl 

(Rush). Filmen er instrueret af Bill Condon, der har 

stået bag så forskellige værker som ’Dreamgirls’ 

(2006) og de to sidste indslag i Twilight-serien. 

wikiLeaks har undsagt sig filmatiseringen, og Julian assange skrev en mail 
til benedict cumberbatch, hvor han opfordrede ham til at droppe projektet.

FRaNsK LYKKE

ORIGINALTITEL Mes héros  
 
INSTRUkTøR Éric Besnard  
 
SkUESpILLERE
Josiane Balasko, Gérard Jugnot, 
Clovis Cornillac, Ibrahim Burama darboe 
 
LAND   
Frankrig, 2013 
 
SpILLETID 
90 minutter 
 
pREMIERE

07/11 

KOMEDIE / DRAMA

axime har nok af problemer. Hans lille firma 

er ved at gå bankerot, og det smitter af på 

familielivet. Konen har indledt en hemmelig affæ-

re, og børnene taler ikke længere til ham. En dag 

får han et opkald fra politiet, der beretter, at hans 

mor er blevet arresteret. Endnu en overraskelse 

overrumpler ham, da det viser sig, at Maximes mor 

har indvilget i at skjule en lille dreng for myndighe-

derne, hvis mor står til at blive udvist fra Frankrig. 

Maxime tager en weekend væk fra familien for at 

løse situationen, og det var nok ikke det værste, 

han kunne gøre, for midt i dette kaos finder han 

varme og hygge i de hjemlige omgivelser.

’Mine helte’ er en fransk komedie instrueret af 

Éric Besnard, der bl.a. har været manuskriptforfat-

ter på ’Babylon A.D.’ (2008) og instruerede Jean 

Reno og Jean Dujardin i ’Cash’ samme år. I rollerne 

finder vi bl.a. Josiane Balasko, der her i Danmark 

kunne ses som portnersken i ’Pindsvinet’ (2009), 

og filmen byder desuden på et gensyn med Pierre 

Richard, der i sin tid var et stort navn i en række 

komedier som ’Frikadellens flugt’ (1975), ’Vi er din 

far’ (1983) og ’Hjælp, vi flygter!”’ (1986).

M

minE 
hEltE
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GRAVITy

ORIGINALTITEL  gr av i t y   
 
INSTRUkTøR a lf onso cuar ón  
  
SkUESpILLERE 
Sandra Bullock, George Clooney
  
LAND  uSa, uk, 2013   
  
SpILLETID  90 minutter  
  
pREMIERE   

07/11

THRILLER

Dr. Ryan Stone er en dygtig medicinsk in-

geniør på sin første rummission. Med i 

rumskibet er den rutinerede astronaut Matt 

Kowalsky, som har kommandoen over den sidste 

flyvning, inden han skal pensioneres. Men på den 

tilsyneladende ufarlige rumvandring rammer 

katastrofen, da skibet bliver ødelagt, og Stone 

og Kowalsky pludseligt befinder sig helt alene. 

Kontakten til Jorden bliver afbrudt, og snart går 

det op for dem, at de ikke er tøjret til andet end 

hinanden. For hver indånding svinder den smule 

ilt, der er tilbage - og frygt udvikler sig til panik. 

Nu må de vægtløse bevæge sig i retning af andre 

rumstationer med den snert af håb, deres sam-

menhold kan give.

Hollywood-stjernerne Sandra Bullock (The Blind 

Side) og George Clooney (Ocean’s-filmene) har 

rollerne som de to uheldige astronauter, der må 

kæmpe alt, hvad de har lært, for at komme tilba-

ge til Jorden med livet i behold. Skuespillerne, og 

især Bullock, der trænede seks måneder for at 

komme i fysisk form til rollen, leverer krævende 

præstationer som to meget forskellige menne-

sker med hver deres personlige bagage fra deres 

liv på Jorden. Kampen for overlevelse er central 

for filmens handling, der også kommer ind på 

mere eksistentielle spørgsmål. 

Med et udgangspunkt, der lyder nogenlunde så-

ledes: ”To astronauter i det stille, ydre rum”, hø-

rer historien i ’Gravity’ ikke umiddelbart blandt 

de mest komplekse. Til gengæld hører den til 

nogle af de mest intense, og gengivelsen af 

vægtløshed er næppe set så overbevisende siden 

’2001: A Space Odyssey’ for 45 år siden. Fornem-

melsen af det ydre rum fremmanes yderligere 

gennem brugen af 3D, der synes lige så skelsæt-

tende som ’Avatar’ (2009) i sin tid. 

aLENE I RuMMET

MåNEDENS
ANBEFALING 

80,7 %
99 stemmer
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Endelig er de intense point-of-view-scener nærmest perfekt ud-

ført af instruktøren Alfonso Cuarón og hans fotograf Emmanuel 

Lubezki. Publikum blev allerede imponeret over kameraturene i 

deres tidligere samarbejde ’Children of Men’ (2006), og i ’Gravi-

ty’ er denne teknik presset til sit yderste med 15 minutter lange 

sekvenser uden synlige klip. 

I og med filmen på realistisk vis afholder sig fra at bruge reallyd 

i rummets vægtløse vakuum, bliver meget af stemningen skabt 

på baggrund af Steven Prices elektroniske og klassiske musik 

samt skuespillernes åndedræt og desperate dialog. Opsumme-

ret kan man sige, at filmen på én og samme tid er den mest avan-

cerede og mest simple, der er set i årevis.

 2001: a space odyssey – 20 %
 apollo 13 – 20 %
 buried – 13 %
 solaris – 10 %
 The Right stuff – 10 %
 silent Running – 9 %
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 alien – 1 %
 avatar – 1 %
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Opsummeret kan 
man sige, at filmen 
på én og samme tid 
er den mest avance-
rede og mest simple, 
der er set i årevis.

astronauten buzz aldrin har udtalt, 
at han blev ”ekstravagant 
imponeret” over filmen.
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En nuancE 
af Blå
FINuRLIg FRaNsK
RoMaNcE

ORIGINALTITEL L’écume des jours 
 
INSTRUkTøR Michel Gondry  
 
SkUESpILLERE
Romain duris, audrey Tautou, Omar Sy, 
Gad Elmaleh, aïssa Maïga, Charlotte Lebon 
 
LAND  
Frankrig, 
Belgien, 2013 
 
SpILLETID 
125 minutter 
 
pREMIERE

07/11

ROMANTIK / 
SCIENCE FICTION

ORIGINALTITEL Raging Grannies 
 
INSTRUkTøR Håvard Bustnes  
 
MEDVIRkENDE Shirley, Hinda  
  
LAND uSa, Norge, 2013  

 
SpILLETID 
78 minutter 
 
pREMIERE

13/11 

DOKuMENTAR

shirlEy 
& hinDa 
opRøRsKE oLdEMødRE

”The Raging grannies” er navnet på 
en række Nordamerikanske aktivist-
grupper, hvor alle medlemmer 
er bedstemødre.

olin er en ung, velhavende mand - han har 

bl.a. opfundet et klaver, som kan lave cock-

tails - der lever en bekymringsfri tilværelse sam-

men med sin stilfulde og yderst ressourcerige 

tjener, Nicolas. En dag møder Colin den smukke 

Chloé, og de to forelsker sig hovedkulds i hinanden 

med et ekstravagant bryllup til følge. Men lykken er 

kun til låns, for Chloé udvikler en sjælden og mær-

kelig sygdom. En åkande gror i hendes højre lunge, 

og den eneste kur er at være omringet af et hav 

af blomster. Den desperate ægtemand begynder 

nu en indædt kamp mod Chloés sygdom og kaster 

samtidig sin formue efter den omkostningsrige be-

handling. 

Den franske science fiction-romance ’En nuance 

af blå’ er instrueret af den visuelt gavmilde Michel 

Gondry, der bl.a. stod bag den fantasifulde ’Eternal 

Sunshine of the Spotless Mind’ (2004). Den skrø-

belige Chloé spilles af Audrey Tautou, der nok altid 

vil være indbegrebet af ”Den fabelagtige Amélie”. 

Romain Duris fra ’Det slag mit hjerte sprang over’ 

er Colin, og Omar Sy - kendt fra ’De urørlige’ - ses 

som tjeneren Nicolas. Filmen bygger på Boris Vians 

roman ’L’écume des jours’ (1947), der allerede har 

inspireret to andre filmatiseringer samt en opera.

c

S hirley og Hinda er gamle nok til at have vok-

set op i skyggen af den store depression, som 

ramte verden i 1929. Nu oplever de endnu engang, 

hvordan USA er i dyb krise. Når de kører ned til 

indkøbscentret på deres elektriske scootere, pas-

serer de lejre, hvor de arbejdsløse prøver at skær-

me sig mod kulden i billige iglotelte. På varehylder-

ne er alt produceret i Kina på fabrikker, der driver 

rovdrift på naturen. Imens gentager politikerne 

og økonomerne deres mantra om, at verden igen 

vil blive et bedre sted, når bare vi forbruger mere, 

så økonomien igen kan vokse. Men de to damer 

har set for meget til at lade sig narre så let. Hvor-

dan kan det være, at de yngre generationer stoler 

blindt på den økonomiske elite, når der er så man-

ge beviser på, at det, de siger, er noget sludder?

 ’Shirley & Hinda’ er en politisk dokumentar med en 

84- og en 90-årig i hovedrollerne. I løbet af filmen 

tager de to oldemødre på en rejse over USA for at 

afkræve USA’s investeringsfolk, makroøkonomer 

og dollarmilliardærer et svar på de spørgsmål, som 

ikke kan udskydes længere: Hvorfor skal vi blive 

ved med at vokse, og kan den økonomiske vækst 

fortsætte for evigt? Filmen er instrueret af norske 

Håvard Bustnes, der tidligere undersøgte boksere 

i ’Blod & ære’ (2008) og den vestlige verdens syge-

sikringssystemer i ’Helsefabrikken’ (2010).
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ORIGINALTITEL   
Thanks for Sharing   
 
INSTRUkTøR Stuart Blumberg  
 
SkUESpILLERE
Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow,   
Tim Robbins, Josh Gad, Patrick Fugit, 
alecia Moore  
 
LAND uSa, 2013  
 
SpILLETID  112 minutter 
 
pREMIERE

14/11 

KOMEDIE / DRAMA

officielt anses 3-6 % af den amerikanske befolkning for at lide af 
en eller anden form for sexafhængighed.

A dam er en ambitiøs miljøkonsulent. Mike ejer 

en lille forretning og er gift. Neil er en latter-

mild doktor på en skadestue. På overfladen har disse 

tre gutter ikke meget tilfælles på nær en ting: De 

tænker kun på sex og det i en sådan grad, at deres liv 

er ved at gå fra hinanden. Hver især er de på forskel-

lige stadier i behandlingen af deres problem. Adam 

tør ikke blive forelsket igen, fordi sexafhængig-

heden ødelagde hans sidste forhold. Mike udøver 

samme kontrol over sin familie, som han gør over 

sine følelser med hårde konsekvenser. Og Neil be-

nægter totalt sin afhængighed, men kommer på 

andre tanker, da han møder den søde Dede.

En række små, forskellige historier flettes sammen 

til en fortælling, hvor tabuet omkring sexafhæn-

gighed forsøges manet i jorden. Filmen lægger sig 

i kølvandet på en lang række succesfulde, ameri-

kanske komedier, der indenfor det seneste årti har 

opnået stor popularitet med en blanding af drama 

og komedie med film som ’Little Miss Sunshine’ 

(2006) og ’The Kids Are All Right’ (2010). Sidst-

nævnte er endda skrevet af Stuart Blumberg, der 

ellers debuterer som instruktør med ’Thanks for 

Sharing’. Mark Ruffalo har den største rolle som 

Adam, men han får selskab af blandt andet Gwy-

neth Paltrow, Tim Robbins, Josh Gad, Patrick Fugit 

og Alecia Moore (bedre kendt som P!nk).

ThANkS FOR ShARING
FoR MEgET aF EN god TINg

71,9 %
52 stemmer
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ORIGINALTITEL The Counselor  
  
INSTRUkTøR Ridley Scott   
 
SkUESpILLERE
Michael Fassbender, Brad Pitt, 
Cameron diaz, Javier Bardem, 
Penélope Cruz, Natalie dormer, 
John Leguizamo, dean Norris, 
Rosie Perez
  
LAND  uSa, 2013  
 
SpILLETID  111 minutter 
 
pREMIERE

14/11

THRILLER

’The counselor’ er dedikeret til instruktørens bror, Tony scott, 
der tog sit liv, mens optagelserne stod på.

E n succesrig forsvarsadvokat lader grådig-

heden tage over bl.a. for at købe en meget 

dyr forlovelsesring til sin uskyldige kæreste, Lau-

ra. På trods af flere velmenende advarsler lader 

den glatte forretningsmand sig ikke skræmme og 

kaster sig ud i narkosmugling for et trecifret milli-

onbeløb. Han benytter sig af sine lyssky kontakter, 

mellemanden Westray og den excentriske klubejer 

Reiner, der selv er dybt forelsket i den sexede og 

tilsyneladende farlige Malkina. Men noget går gru-

eligt galt, og pludselig er advokaten fanget i en ond 

spiral af vold, tortur og iskold forretning. 

Thrilleren ’The Counselor’ kan prale af et impone-

rende hold bag og foran kameraet. I instruktørsto-

len sidder den alsidige Ridley Scott, der bl.a. lavede 

’Alien’ (1979), ’Blade Runner’ (1982) samt ’American 

Gangster’ (2007), og bag manuskriptet står den 

Pulitzer-vindende forfatter Cormac McCarthy (No 

Country for Old Men). Titelrollen spilles af én af ti-

dens absolut hotteste skuespillere - den tysk-irske 

Michael Fassbender, der har medvirket i titler som 

’X-Men: First Class’ (2011), ’Shame’ (2011) og Scotts 

forrige film ’Prometheus’ (2012). Derudover byder 

den blærede rolleliste på Penélope Cruz, Javier Bar-

dem, Brad Pitt og ikke mindst Cameron Diaz i en 

helt ny slags rolle som faretruende femme fatale.

ThE cOUNSELOR
gRådIgHEd ER EN sYNd
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Edgar wright, simon pegg og Nick Frost fik deres gennembrud med kultserien 
‘spaced’ (1999-2001). En serie de selv beskriver som en blanding af ’The simpsons’, 
’The X-Files’ og ’Northern Exposure’.

ThE WORLD'S END

81,4 %
97 stemmer

G ary King er aldrig rigtig kommet videre. Den 

40-årige drengerøv drømmer stadig om den-

gang, han hang ud med sit elskede slæng, og i sær-

deleshed om dengang de forsøgte at gennemføre 

den ultimative pub crawl i deres hjemby. Missionen 

mislykkedes, men nu, 20 år senere, lykkes det Gary 

at overtale sine gamle venner til at forlade deres 

trygge familieliv for at gøre endnu et forsøg og den-

ne gang nå frem til rutens sidste pub, The World’s 

End. Men den store genforening, der skulle bygge 

bro fra fortiden til nutiden, bliver udfordret fra 

uventet kant. Noget er nemlig helt galt, og inden de 

fem venner har drukket ud, befinder de sig midt i 

kampen om Jordens fremtid.

Med ’The World’s End’ afslutter Simon Pegg, Nick 

Frost og instruktøren Edgar Wright deres såkaldte 

Cornetto-trilogi, der også tæller ’Shaun of the Dead’ 

(2004) og ’Hot Fuzz’ (2007). Denne gang er fokus 

hverken på zombier eller superbetjente, men deri-

mod nostalgi blandt venner og ikke mindst en hånd-

fuld ganske særlige indbyggere i en søvnig engelsk 

provinsby. Filmen trækker veksler på genreklassike-

re som ’Invasion of the Body Snatchers’ (1954), ’Vil-

lage of the Damned’ (1960) og ’The Stepford Wives’ 

(1975), men det er først og fremmest trekløverets 

signaturstil og særegne britiske humor, der er på 

spil i alternativet til Hollywoods mangfoldige block-

busters om verdens endeligt.

EN aLTaFgøRENdE pub cRawL

ORIGINALTITEL The World’s End 
 
INSTRUkTøR Edgar Wright  
 
SkUESpILLERE
Simon Pegg, Nick Frost, 
Martin Freeman, Eddie Marsan, 
Paddy Considine, Rosamund Pike, 
Michael  Smiley, david Bradley 
 
LAND uk, 2013  
 
SpILLETID  109 minutter 
 
pREMIERE

14/11

Se Simon Pegg forklare 
“Cornetto-trilogien”

KOMEDIE / 
SCIENCE FICTION
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78,9 %
50 stemmer

ORIGINALTITEL Sorg og glæde  
 
INSTRUkTøR Nils Malmros 
 
SkUESpILLERE
Jakob Cedergren, Helle Fagralid, 
Nicolas Bro, Ida dwinger, Henrik 
Vestergaard, Helle Hertz, Niels Weyde, 
kristian Halken, Søren Pilmark 
 
LAND danmark, 2013  
 
SpILLETID  107 minutter 
 
pREMIERE

14/11

DRAMA

Mere på side 6

V interen 1984. Filminstruktøren Johannes har 

været ude for at holde et foredrag, og da han 

kommer hjem er katastrofen sket. Hans kone Sig-

ne har i en psykose dræbt deres ni måneder gamle 

datter, Maria. Smerten er ubærlig, men Johannes 

er alligevel opsat på at beskytte sin kone mod et 

retssystem, der kan være uforstående. Han vil der-

for gøre, hvad han kan for at hjælpe hende, for han 

føler selv skyld for hendes situation. Sammen med 

en retspsykiater forsøger Johannes at finde nøglen 

til en forståelse af den ulykkelige hændelse, hvilket 

betyder en granskning i fortidens forelskelse, jalou-

si og ofte altoverskyggende filmarbejde. I sin søgen 

finder Johannes frem til vigtige ting i livet, der giver 

håb for en gensidig og moden kærlighed.

Danske Nils Malmros er kendt for sine meget per-

sonlige film, der skildrer alt fra hans barndom (Lars 

Ole, 5.c), ungdom (Kundskabens træ) til en skanda-

lesag, som involverede hans far (At kende sandhe-

den). Alligevel fremstår ’Sorg og glæde’ som den 

mest personlige til dato, idet instruktøren selv har 

gennemgået samme forløb som sit alter ego, Jo-

hannes, i filmen. Flere scener beskæftiger sig med 

nogle af hans mest kendte værker som ’Kundska-

bens træ’ (1981) og ’Skønheden og udyret’ (1983). 

Jakob Cedergren (Frygtelig lykkelig) spiller Johan-

nes, og i den krævende rolle som hans maniode-

pressive kone ses Helle Fagralid fra ’Forbrydelsen’. 

Nils Malmros spillefilmsdebuterede i 1968 med ’En mærkelig kærlighed’.

KæRLIgHEdEN I TRagEdIEN

sorg og glæDE
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ThE hUNGER GAMES:
cATchING FIRE

90,7 %

Mere på side 36

1156 stemmer

k atniss Everdeen og Peeta Mellark fra Distrikt 

12 er vendt hjem efter at have vundet det 74. 

årlige Dødsspil. Men de to sonere må atter forlade 

deres familier for at tage på en sejrstur gen-

nem Panem og promovere det makabre rea-

lity-program, hvor børn tvinges til at kæmpe 

for livet. Turen gennem distrikterne afslører, 

at et oprør ulmer lige under overfladen, og at 

Katniss er blevet et symbol på frihed. 

Den tyranniske præsident Snow må 

derfor forberede et alternativt 75. 

Dødsspil, hvor ”The Girl on Fire” igen 

er en afgørende brik.

’The Hunger Games: Catching Fire’ er fortsættel-

sen til den succesfulde ’The Hunger Games’ (2012), 

hvor Oscar-vinderen Jennifer Lawrence indtog 

rollen som den kampdygtige Katniss Everde-

en. Suzanne Collins’ romanserie har vist sig 

som den oplagte arvtager til Harry Potter- 

og Twilight-sagaerne med sin store, unge og 

dedikerede fanbase og bliver til i alt fire 

film. Dødsspillets rolleliste byder på 

en del gengangere fra den første 

filmatisering, men med en betrag-

telig tilføjelse i Philip Seymour 

Hoffman (Capote). I instruktør-

sædet sidder denne gang Francis 

Lawrence (Constantine), som 

også har fået tjansen på de sid-

ste to film i serien.

dødsspILLET FoRTsæTTER

alfonso cuarón, david 
cronenberg, Tomas 
alfredson og duncan 
Jones var alle i betragt-
ning som instruktør.

ORIGINALTITEL    
The Hunger Games: Catching Fire 
 
INSTRUkTøR Francis Lawrence  
 
SkUESpILLERE   
Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, 
Liam Hemsworth, Elizabeth Banks, 
Woody Harrelson, Sam Claflin, 
Stanley Tucci, Philip Seymour Hoffman, 
donald Sutherland, Jeffrey Wright, 
Jena Malone, Lenny kravitz 
 
LAND uSa, 2013  
 
SpILLETID  146 minutter 
 
pREMIERE

20/11

ACTION / 
SCIENCE FICTION
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lovElacE
EN poRNosTJERNEs 
bEKENdELsER

ORIGINALTITEL Lovelace 
 
INSTRUkTøR    
Rob Epstein og Jeffrey Friedman   
 
SkUESpILLERE
amanda Seyfried, Peter Sarsgaard,  
Sharon Stone, Chris Noth, Robert Patrick, 
Juno Temple,  James Franco, adam Brody, 
Hank azaria, Chloë Sevigny, Eric Roberts, 
Wes Bentley   
 
LAND   
uSa, 2013 
 
SpILLETID 
93 minutter 
 
pREMIERE

21/11

DRAMA

ør hun blev den legendariske pornostjerne 

Linda Lovelace, var hun en helt almindelig 

pige ved navn Linda Boreman, der boede hjem-

me hos sine konservative forældre og holdt sig 

fra mænd. Men da Linda forføres af den ældre og 

mere erfarne Chuck Traynor, ændres hendes liv 

for altid. De gifter sig, men Chuck kommer snart 

i svære økonomiske problemer, og for at komme 

på højkant igen tager han kontakt til et par porno-

producenter. De er ikke synderligt imponerede 

over Lindas almindelige udseende, men da de ser 

en hjemmevideo med hende og Chuck, mister de 

mælet. Linda kan nemlig noget, som ingen andre 

kan. Sammen laver de pornofilmen ’Deep Throat’, 

og med ét bliver hun tidens største pornostjerne, 

Linda Lovelace. Men bag den berømte facade lever 

stjernen i et ægteskab fuld af vold og ydmygelse.

Pornostjernen Linda Lovelace nåede at udgive hele 

fire selvbiografier, før hun døde som følge af et 

biluheld i 2002. Filmen ’Lovelace’ skildrer skabel-

sen af pornoindustriens mest sensationelle værk 

’Deep Throat’ (1972) ud fra titelkarakterens egen 

version af begivenhederne. I rollen som Lovelace 

ses Amanda Seyfried, der brød igennem som uskyl-

dig, blåøjet brud i ’Mamma Mia!’ (2008). Hendes 

tyranniske mand spilles af Peter Sarsgaard, der 

også var forførende, men farlig i Lone Scherfigs ’An 

Education’ (2009). Rollelisten bugner samtidig af 

store navne i mindre roller - bl.a. James Franco som 

selveste Hugh Hefner. 

F

ORIGINALTITEL Battle of the Year  
 
INSTRUkTøR Benson Lee  
 
SkUESpILLERE
Josh Holloway, Chris Brown, Josh Peck 

 
LAND  
uSa, 2013 
 
SpILLETID 
110 minutter 
 
pREMIERE

21/11 

MuSIKFILM

BattlE of 
thE yEar
bREaKdaNcE på 
HøJT pLaN 

’deep Throat’ kostede 22.500 dollars 
at producere og indtjente over en 
million dollars de første syv uger.

D en såkaldte Battle of the 

Year-opvisning tiltrækker 

årligt de bedste breakdancehold 

fra hele verden i kampen om at vise 

sig som de mest overlegne dansere. 

Amerikanerne er gode, men alligevel har 

de ikke vundet i 15 år. Nu skal det være 

slut. Med tårnhøje ambitioner går le-

deren Blake i gang med at samle 

dansere sammen til et stærkt 

hold, men der er gnidninger 

mellem flere af med-

lemmerne.

Instruktør Benson Lee gik helt tæt på den 

amerikanske breakdancekultur med sin 

dokumentar ’Planet B-Boy’ fra 2007. 

’Battle of the Year’ er Bensons videre-

udvikling af denne dokumentar - til en 

fiktiv historie på opfordring fra 

filmselskabet Screen Gems, der 

gerne ville satse på en danse-

film med breakdancemiljøet 

som præmis. ’Battle of the Year’ 

byder måske ikke på verdens mest 

originale historie, men det er heller ikke 

pointen med en dansefilm af denne slags. 

Her handler det om at kæde nogle fede dan-

sescener sammen.



29kINO.dk // NOVEMBER 2013

dEN KINEsIsKE 
VINFoRbINdELsE

ORIGINALTITEL The Spirit of ’45 
 
INSTRUkTøR ken Loach  
 
MEDVIRkENDE
Eileen Thompson, Tony Richardson, 
John Rees   

 
LAND uk, 
2013  
 
SpILLETID 
94 minutter 
 
pREMIERE

21/11 

DOKuMENTAR

thE 
spirit 
of '45
sToRbRITaNNIEN 
EFTER KRIgEN

Ken Loach modtog guldpalmen i cannes for ’The wind That shakes the barley’ (2006).

ennem århundreder har Bordeaux haft en 

nærmest mytisk status i de fine vines selskab 

som symbol på velstand, magt og indflydelse. Dens 

succes har altid været knyttet til markedernes 

lunefuldhed og den globale økonomis skiftende 

formuer. Situationen omkring Bordeaux-vinene er 

dog ved at ændre sig, fordi traditionelle amerikan-

ske og europæiske kunder falder fra, mens nyrige 

købere fra Kina presser priserne i vejret. Behovet 

er uforudsigeligt, men den nye kunde vil have det 

hele for enhver pris. Spørgsmålet er nu, om det ki-

nesiske marked bliver den største boble, der aldrig 

sprænger, eller den største trussel mod Bordeaux 

nogensinde?

Vin er et populært emne både at nyde og diskute-

re over spisebordet, men film om den delikate drik 

er der knap så mange af. Drama-komedierne ’Si-

deways’ (2004) og ’Bottle Shock’ (2008) satte cali-

fornisk vin på filmverdenskortet, og dokumentaren 

’Somm’ (2012) fokuserede på den hårdeste af alle 

sommelieruddannelser. Nyeste skud på stammen 

er ’Red Obsession’, som stiller skarpt på vinens rol-

le i Kina og den effekt, som landet har på det glo-

bale vinmarked - med udgangspunkt i Bordeaux. 

Hollywood-stjernen Russell Crowe (Gladiator) er 

fortælleren, og filmen blev vist på Tribeca-film-

festivalen i New York.

G

1 945 er omvæltningernes år i britisk historie. 

Anden Verdenskrig er netop slut, og det sam-

menhold, der bragte England gennem krigen - for-

bundet med de bitre minder fra mellemkrigstiden 

- ledte til en vision om et bedre samfund uden fat-

tigdom, arbejdsløshed og fascisme. Landet skulle 

derimod baseres på solidaritet, optimisme og 

troen på, at man sammen kan oprette store ting. 

Via historiske filmklip fra Englands nationale arkiv 

sammen med lydoptagelser og nutidige interviews 

skildres ånden fra 1945, som fik afgørende betyd-

ning for de kommende år, og som måske kunne 

blive genoplivet i dag. 

’The Spirit of ’45’ er en hyldest til en periode i bri-

tisk historie præget af fællesskabet. Den socialt 

bevidste instruktør Ken Loach har gravet i arkiver-

ne og talt med diverse historikere, økonomer og 

andre eksperter for at give et fyldestgørende bille-

de af perioden fra 1945 til i dag. Loach er normalt 

mest kendt for sine socialrealistiske film som ’Kes’ 

(1969) og ’Sweet Sixteen’ (2002), men har også 

tidligere instrueret dokumentarfilm som ’Which 

Side Are You On?’ (1985) og ’The Flickering Flame’ 

(1998).

rED 
oBsEssion

ORIGINALTITEL Red Obsession 
 
INSTRUkTøR    
david Roach, Warwick Ross  
 
MEDVIRkENDE debra Meiburg 

 
LAND  
australien, 
kina, uk, 
Frankrig, Hong 
kong, 2013 
 
SpILLETID  
75 minutter 
 
pREMIERE

21/11

DOKuMENTAR
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muD
MaNdEN på øEN

ORIGINALTITEL Mud 
 
INSTRUkTøR Jeff Nichols  
 
SkUESpILLERE
Matthew McConaughey, Tye Sheridan,  
Reese Witherspoon, Sam Shepard,  
Michael Shannon, Sarah Paulson,  
Ray Mckinnon, Paul Sparks, Joe don Baker 
 
LAND  
uSa, 2012 
 
SpILLETID 
130 minutter 
 
pREMIERE

21/11

ORIGINALTITEL You’re Next  
 
INSTRUkTøR adam Wingard  
 
SkUESpILLERE
Sharni Vinson, aJ Bowen, Nicholas Tucci 
 
LAND uk/uSa, 2011  

 
SpILLETID 
95 minutter 
 
pREMIERE

28/11 

GYSER / THRILLER

you'rE
nEXt
INVasIoN aF HJEMMET

e to teenagedrenge Ellis og Neckbone lever 

i sydstaterne, hvor deres respektive familier 

arbejder i sumpområdet. En nat sejler de ud til en 

lille, ubeboet ø for at se og erobre en efterladt båd, 

men da de finder den, bor en mystisk fremmed 

ved navn Mud allerede i båden. Drengene er først 

skræmte, men bliver gode venner med Mud, der 

viser sig at være på flugt fra loven og en bande af 

dusørjægere. I det nye venskabs tjeneste lover de 

to drenge at hjælpe manden med at blive genfor-

enet med sit livs kærlighed. Især Ellis går helhjertet 

ind i projektet, da han på hjemmefronten selv står 

midt i forældrenes skilsmisse og har brug for at tro 

på kærligheden.

’Mud’ er et klassisk coming of age-drama instrue-

ret og skrevet af manden bag den prisbelønnede 

’Take Shelter’ fra 2011. Matthew McConaughey, 

der for tiden oplever et større comeback efter et 

helt årti med diverse romantiske komedier, spiller 

den afmagrede titelkarakter, mens Oscar-vinderen 

Reese Witherspoon spiller Muds lurvede udkårne. 

Den sammenbidte, unge Ellis spilles af Tye Sheri-

dan, der også gav en imponerende præstation i Ter-

rence Malicks ’The Tree of Life’, og rollelisten byder 

samtidig på solide navne som Sam Shepard (Black 

Hawk Down) og Michael Shannon (Man of Steel).

D

F amilien Davidson har ikke set hinanden læn-

ge, og derfor genforenes de i et sommerhus 

for at nyde noget kvalitetstid sammen. Der er 

dog en grund til, at sidste sammenkomst ligger 

så langt tilbage. Brødrene Crispian og Drake er 

nemlig ikke sene til at ryge i totterne på hinan-

den, mens de andre gæster desperat forsøger at 

få dem til at slutte fred. Pludselig opdager en gæst 

noget mystisk, og snart udbryder totalt kaos: én 

falder død om, én bliver hårdt såret, og resten 

kæmper for at komme i dækning for de arm-

brystpile, der flyver om ørene på dem. Invasions-

magten er mørke skikkelser iført dyrelignende ma-

sker, men alt vendes en ekstra gang på hovedet, da 

én af gæsterne viser sig at have et særpræget talent.

Med en række decideret overbevisende anmel-

delser i USA og seks priser i kufferten er gyseren 

’You’re Next’ lidt af et særtilfælde inden for gen-

ren, som ofte er udskældt blandt kritikerne. Filmen 

er blevet hyldet for at forny den ellers gennem-

tærskede home invasion-undergenre, der tæller 

ubehagelige værker som ’Straw Dogs’ (1971), ’The 

Strangers’ (2008) og senest ’The Purge’ (2013).

DRAMA

5 x hOME INVASION: 

The purge (2013)
The strangers (2008) 
panic Room (2002)
Funny games (1997) 
straw dogs (1971)
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ORIGINALTITEL Ender’s Game 
 
INSTRUkTøR Gavin Hood  
 
SkUESpILLERE   
asa Butterfield, abigail Breslin,  
Hailee Steinfeld, Harrison Ford,   
Ben kingsley, Viola davis  
  
LAND uSa, 2013  
 
SpILLETID  114 minutter 
 
pREMIERE

28/11

ACTION / 
SCIENCE FICTION

spILLET oM uNIVERsET

ENDER'S GAME

82,5 %
89 stemmer

7 0 år efter den avancerede race af rumvæsner, 

kaldet Buggers, erklærede krig mod Jorden, 

står menneskeheden sammen om at forberede sig 

på et tredje, altødelæggende angreb. På det inter-

galaktiske militærcenter, Battle School, trænes de 

klogeste børn til at blive flådeofficerer, og da den 

ekstraordinært begavede Ender Wiggin udtages, 

bliver han hurtigt udpeget som noget særligt. Men 

mens den empatiske, unge Ender langsomt trænes 

til at blive en perfekt dræbermaskine, begynder 

han at udvikle en selvforagt, der måske kan kom-

me i vejen for håbet om at redde Jorden og hans 

familie.

’Ender’s Game’ er baseret på Orson Scott Cards ro-

man fra 1985, der vandt de to mest prestigefyldte 

science fiction-priser, Nebula og Hugo Award, og 

blev til en bogserie, der i dag betragtes som mo-

derne klassikere inden for genren. Scott Cards fo-

kus på militærtræning har desuden gjort bogen til 

obligatorisk læsning ved flere amerikanske militær-

institutioner heriblandt marinekorpset. Hovedrol-

leindehaveren, den 16-årige Asa Butterfield, havde 

også titelrollen i Martin Scorseses ’Hugo’ (2011), og 

i denne film spiller han overfor to af Hollywoods 

tungeste drenge, Harrison Ford og Ben Kingsley. 

orson scott card omskrev i 1991 ’Ender’s game’ så bogens politiske 
billede reflekterede sovjetunionens sammenbrud.

Mere på side 10
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unDEr 
rEgnBuEn
dEN uuNdVæRLIgE 
KæRLIgHEd

ORIGINALTITEL au bout du conte 
 
INSTRUkTøR agnès Jaoui  
 
SkUESpILLERE
agatha Bonitzer, arthur dupont,   
agnes Jaoui, Jean-Pierre Bacri  

 
LAND  
Frankrig, 2012 
 
SpILLETID 
112 minutter 
 
pREMIERE

28/11

KOMEDIE

’Insidious 2’ har indspillet 74,8 mio. dollars i usa alene,
men kun kostet 5 mio. dollars at producere.

HJEMsøgT IgEN

ORIGINALTITEL Insidious: Chapter 2 
  
INSTRUkTøR James Wan  
 
SkUESpILLERE
Rose Byrne, Patrick Wilson, 
Ty Simpkins, Barbara Hershey  
 
LAND  
uSa, 2013  
 
SpILLETID 
106 minutter 
 
pREMIERE

28/11

GYSERamilien Lambert har allerede tidligere været 

i kontakt med den spirituelle verden, men alt 

så ud til at løse sig efter det seneste møde med 

dæmoniske kræfter. Indtil nu. Renai Lambert 

begynder at opleve noget mystisk, når natten fal-

der på, og hun mistænker sin mand, Josh, for at 

være blevet besat af en ånd, der får ham til at udfø-

re onde gerninger. Hun forsøger at afdække, hvad 

der sker med familien, og ikke mindst den hem-

melighed fra barndommen, som Josh bærer rundt 

på. Én ting synes dog sikkert: Fortidens dæmon er 

vendt tilbage…

Gyseren ’Insidious’ blev et så stort hit i 2010, at en 

efterfølger nu er blevet produceret. Det handler 

stadig om dæmoner og hjemsøgte mennesker, og 

det er samme hold skuespillere, der står foran ka-

meraet i rollerne som familien Lambert. Rose Byrne 

(X-Men: First Class), Patrick Wilson (Watchmen), Ty 

Simpkins (Iron Man 3), Andrew Astor (The Hang-

over) og Barbara Hershey (Black Swan) udgør 

familiemedlemmerne, mens James Wan atter in-

struerer. Han var også manden bag gysersuccesen 

’Nattens dæmoner’ fra tidligere på året.

F

insiDious 2
HJEMsøgT IgEN

4-årige Laura har ventet hele sit liv på at 

møde den store kærlighed, så da hun ved et 

selskab møder Sandro, tror hun, at hun endelig har 

mødt sin drømmeprins. Kort tid efter fascineres 

Laura af en anden ligeså charmerende ung mand, 

Maxime, hvilket får hende til at overveje mulighe-

den for, at der findes mere end én eneste ene. San-

dro har samtidig sine egne problemer at slås med, 

da hans forvirrede far, Pierre, støder ind i den selv-

samme spåkone, som år forinden havde bestemt 

hans dødsdag. Spiralen fortsætter med en række 

andre parisiske menneskeskæbner, der på hver 

deres sære, skøre og ejendommelige måde søger 

efter den uundværlige kærlighed.

Franske Agnès Jaoui havde inden ’Under regnbuen’ 

instrueret tre film, som hun, i lighed med denne, 

spiller med i. Debuten ’De andres smag’ (2000) 

blev nomineret til en Oscar, men måtte se sig slået 

af ’Tiger på spring, drage i skjul’. ’Se på mig’ fulgte 

efter i 2004 og fik en pris i Cannes for manuskrip-

tet, som Jaoui skrev i samarbejde med sin faste 

makker og partner, Jean-Pierre Bacri, der er med 

i alle hendes film. ’Det regner altid i Provence’ fik 

premiere i 2008 og viderefører den komisk-drama-

tiske stil, der har gjort hende til et anerkendt navn. 

’Under regnbuen’ er hendes fjerde film og en mere 

rendyrket komedie end tidligere.

2

79,9 %
55 stemmer
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ORIGINALTITEL Philomena  
 
INSTRUkTøR Stephen Frears  
 
SkUESpILLERE
Steve Coogan, Judi dench, Michelle 
Fairley, Mare Winningham, Sophie 
kennedy Clark, anna Maxwell Martin 
 
LAND uk/uSa, 2013  
 
SpILLETID  98 minutter 
 
pREMIERE

28/11 

DRAMAD en tidligere BBC-journalist Martin Sixsmith 

har mistet sin højt profilerede stilling som 

politiker og skal til at finde sig til rette i sit gamle 

erhverv. Han pønser dog også på at skrive en bog 

om Ruslands historie, og er derfor først afvisen-

de, da en kvinde opsøger ham omkring den ældre 

dame, Philomena, der i 50 år har gemt på en dy-

ster hemmelighed. Martin lader sig dog overtale, 

da han lærer kvindens rørende historie at kende. I 

1950ernes Irland blev den unge Philomena gravid 

og derefter sendt i kloster, hvor nonnerne tog hen-

des barn fra hende. Journalisten indgår nu en aftale 

med den gamle dame om at skrive en artikel om 

kirkens umenneskelige handling, mod at han sam-

tidig hjælper hende med at blive genforenet med 

sin fortabte søn.

Dramaet ’Philomena’ er baseret på en sand histo-

rie. Fortællingen, der bygger på Martin Sixsmiths 

bog ’The Lost Child of Philomena Lee’ (2009), er én 

af den slags historier, der beviser, at virkeligheden 

kan overgå fantasien. Temaet, om irske kvinde-

klostre, har den til fælles med den barske ’The Mag-

dalene Sisters’ fra 2002, men fortællingen serveres 

her med mere varme og livsglæde - ikke mindst 

pga. kemien mellem de to hovedrolleindehavere, 

Judi Dench og komikeren Steve Coogan (What 

Maisie Knew), der desuden også har ageret med-

skribent og producer. Opgaven som instruktør er 

gået til britiske Stephen Frears, der bl.a. er kendt 

for den Oscar-vindende ’The Queen’ (2006), og 

filmen var runner up til publikumsprisen ved årets 

Toronto Filmfestival.

philomEna

Fra 1922-96 blev mere end 10.000 unge, irske kvinder 
sendt i klostre for at arbejde under slavelignende forhold.

dEN FoRsVuNdNE søN
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ORIGINALTITEL Ernest et Célestine 
 
INSTRUkTøR daniel Pennac  
 
DANSkE STEMMER
Lars Brygmann, Iris Mealor Olsen,  
ann Hjort, Henrik koefoed,  
Oscar dietz, Søs Egelind  

 
LAND 
Frankrig, 
2012  
 
SpILLETID 
80 minutter 
 
pREMIERE
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ANIMATION / 
FAMILIEFILM

ErnEst & 
cElEstinE'
uMagE VENNER 
på EVENTYR

’Ernest & célestine’ vandt i år en 
pris ved Festivalen for europæiske 
animerede spillefilm og TV specials.

vis man bor i de norske fjelde, er en jul uden 

sne det samme som en jul uden gaver. Der-

for har både Søren og Ludvig svært ved at komme i 

den rette julestemning, men heldigvis bor de sam-

men med Theodor Fælgen, som kan opfinde lidt af 

hvert. Da byens borgmester beder Fælgen om en 

hvid jul, kigger han straks på problemet og kaster 

sig over arbejdet med en snekanon. Men måske er 

naturen alligevel den bedste til at bestemme sin 

gang, og pludseligt er der mere sne i Bakkekøbing, 

end nogen havde bedt om.

Ivo Caprinos ’Bjergkøbing Grand Prix’ er blevet en 

vaskeægte klassiker, og ’Jul i Bakkekøbing’ er en 

form for fortsættelse, da den også er baseret på 

Kjell Aukrusts (1920-2002) populære karakterer. 

Denne gang er racerbilen Il Tempo Gigante byttet 

ud med en snekanon, og filmen er instrueret af 

Rasmus A. Sivertsen, der stod bag animationsfil-

men ’Kurt bliver grusom’.  

h

Den unge mus Célestine bor under jorden sam-

men med en masse andre gnavere. Hun bor 

på et børnehjem, hvor hun tit og ofte hører histori-

er om de onde bjørne, der bor oppe i den frie luft, 

men hun har svært ved at tro på dem. Som alle an-

dre gnavere må Célestine uddanne sig til tandlæge 

og i den forbindelse drage op til overfladen for at 

stjæle mælketænder fra bjørneunger, der har lagt 

dem under deres hovedpude. Hun bliver desværre 

fanget midt i aktionen og jages ud i en skralde-

spand. Dagen efter findes hun af bjørnen Ernest, 

der i første omgang forsøger at æde hende, men 

hurtigt kommer på andre tanker, da Célestine viser 

ham vejen til en kælder fyldt med mad. Dermed er 

tonen slået an til et umage venskab. 

’Ernest og Célestine’ er baseret på en række po-

pulære, belgiske børnebøger, som er skrevet og 

illustreret af Gabrielle Vincent. Hans eventyrlige 

verden med gnavere og bjørne har forført både 

børn og voksne verden over, og filmen har vist sig 

populær på store festivaler i Cannes, Toronto og 

Hong Kong. Derudover fungerer ’Ernest og Céle-

stine’ også som et klassisk, europæisk modspil til 

de mere strømlinede, amerikanske animationsfilm 

til børn.

skulle man undre sig over, hvorfor filmen ikke hedder ’
Jul i bjergkøbing’, drejer det sig om diverse rettigheder 
til universet.

ORIGINALTITEL    
Solan og Ludvig: Jul i Flåklypa 
 
INSTRUkTøR Rasmus a. Sivertsen 

 
LAND  
Norge, 2013 
 
SpILLETID 
afventer 
 
pREMIERE
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ANIMATION / 
FAMILIEFILM

Jul i BakkEkøBing
JagTEN på EN HVId JuL
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’Ernest & célestine’ vandt i år en 
pris ved Festivalen for europæiske 
animerede spillefilm og TV specials.

NæSTE MåNEDS FILM

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

05/12
aDElEs liv - kapitEl 1 & 2
Årets Guldpalme-vinder

olDBoy
Genindspilning af Chan-wook Parks thriller

prisonErs
Selvtægts-thriller med Jackman og Gyllenhaal 

this is not a film
Forbudt dokumentar fra Iran

11/12
hoBBittEn: 
DragEn smaugs øDEmark
Eventyret fortsætter

12/12
gloria
Singlelivet som 58-årig

19/12
a latE QuartEt
Kompliceret strygerkvartet

Borgman
Djævelsk thriller

Walking With Dinosaurs 3D
I dinosaurernes verden

25/12
DEn hunDrEDEårigE
Jonas Jonassons roman filmatiseres

frost
Disney-eventyr i sneen

hokus pokus alfons åBErg
Hans første spillefilm

nymphomaniac
Erotisk epos af Lars von Trier

thE sEcrEt lifE of WaltEr mitty
Ben Stillers dannelsesrejse

thomas tog og vEnnErnE: 
JErnBanEns kongE  
 Tog og venskab

'

gLoRIa

FRosT

HobbITTEN: dRagEN sMaugs ødEMaRK

NYMpHoMaNIac

oLdboY

pRIsoNERs 
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Kino.dk møder:
Jennifer Lawrence
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Da Jennifer Shrader Lawrence gik i high school blev hun kåret som 

klassens mest snakkesalige. En påstand, man straks finder trovær-

dig, når man møder den i dag 23-årige skuespillerinde i virkeligheden. 

”Hej, hvordan har I det?” siger hun med et stort smil efterfulgt af et 

”Uhhh, det er koldt herinde, fryser I ikke? Jeg må hellere tage min cardi-

gan på”. På under 30 sekunder har den blonde skuespillerinde formået at 

afvæbne samtlige journalister ved bordet. Præcis som vi hver især hav-

de håbet eller forventet, og præcis som hun har gjort det med resten af 

verden.

Man skal nemlig lede længe efter en, som ikke bryder sig om Jennifer 

Lawrence, der om nogen er en sammensat størrelse. Den Kentucky-fødte 

Lawrence blev som ung teenager spottet af en agent på en ferie i New 

York, og kort tid efter var familien blevet overtalt til at flytte til Los Ange-

les for at forfølge skuespillerdrømmen. Agenten var 

eftersigende intet mindre end blæst omkuld af den 

14-årige piges talent, skønhed og ikke mindst person-

lighed. Den selvsamme kombination, der i dag gør La-

wrence til genstand for en nærmest hypet beundring. 

For er der noget, alle elsker, er det, når det perfekte 

går hånd i hånd med det fejlbare. Jennifer Lawrence 

er stadig i starten af 20erne og har allerede vundet en 

Oscar… men hun faldt på vej op af trappen til podiet. 

Pladask! Og så er det ok at være sindssygt smuk og 

dygtig på samme tid.

saME, saME, buT dIFFERENT 
Dagens interview skal handle om karrierens største 

rolle som den ukuelige Katniss Everdeen i filmatiseringen af Suzanne Col-

lins’ The Hunger Games-bøger. I alt fire film er planlagt, og det nyeste ka-

pitel stiler denne november efter filmisk verdensdomæne ca. halvandet 

år efter den meget populære etter.

Var det mere eller mindre krævende at lave fortsættelsen?
”Både og. Med den første film vidste vi egentligt ikke, hvad vi lavede. 

Altså, vi vidste, hvordan man lavede en film, men ikke hvordan man la-

vede en film over et værk, som så mange allerede har en mening om. Og 

det var skræmmende. Det samme pres er til stede i dag, men det er en 

lettelse, at folk virkede til at kunne lide det, vi gjorde med den første,” 

svarer Lawrence på åbningsspørgsmålet. ”Med ’Catching Fire’ vil vi gerne 

give publikum det samme, men samtidig noget nyt og anderledes. Rent 

skuespilmæssigt er det kompliceret. Det er lettere, fordi man allerede 

kender karakteren, men svært at man både skal bevare noget velkendt 

og tilføje noget nyt.”

’Catching Fire’ bliver under alle omstændigheder anderledes i og med, 

at instruktøren nu hedder Francis Lawrence og ikke Gary Ross. Den nye 

instruktør er desuden allerede hyret til at lave de sidste to kapitler, så 

det lyder reelt nok, når hovedrolleindehaveren roser sin navnefælle. ”Han 

er perfekt til den her film. Og det siger jeg ikke bare. Ok, jeg ville sige 

det alligevel, men jeg lyver faktisk ikke,” griner den notorisk umiddelba-

re Lawrence. ”Francis er fantastisk med skuespillere og sjov at arbejde 

sammen med. Han har en god, rolig energi. Men når han vipper med en 

kuglepen, betyder det, at han er stresset. Så ved man bare, at man skal 

holde sig væk.” Hun kvitterer med en grimasse, man sjældent ser på fe-

terede Hollywoodstjerner, og Lawrence virker i det hele taget mindre for-

fængelig end gennemsnittet. Et personlighedstræk der er blevet centralt 

i mediernes opfattelse af hende. 

Med et par gode æblekinder og relativt fyldige former er 

Lawrence gået i forsvar for den sunde krop og har flere 

gange udtalt, at hun ikke ønsker at gå på slankekur for at 

bekæmpe de ekstra ti kilo, som kameraet eftersigende 

tilfører. Selvom producenter førhen har truet med fyring, 

hvis hun ikke skrumpede en tøjstørrelse, og selvom enkel-

te anmeldere fandt hende for buttet til rollen som Katniss. 

Når man spørger ind til træningen op til Dødsspillet, strej-

fer Lawrence også selv emnet. ”Jeg skulle løbe en del og 

træne parkour, så da optagelserne begyndte, var jeg sinds-

sygt sulten. Jeg arbejdede jo hele tiden med min krop, så 

jeg kunne ikke spise nok!” fortæller hun iført sorte bukser, 

der afslører en slank talje. 

Hvad var den værste scene at optage?
”Åh Gud! Den værste scene var, da vi var en i sump i flere dage. Og jeg 

er paranoid omkring ALT! Josh (Hutcherson, red) begyndte at snakke om 

fod- og tå-svamp, mens vi er i sumpen,” - hun kaster sig straks ud i at gen-

give dialogen fra hændelsen: ”Josh var ligesom: ’Ja, det kan jo ske, når ens 

fødder er våde i længere tid.’ Og jeg var bare: ’Men vores fødder har væ-

ret våde i 72 timer!’, og så sagde Josh: ’Så får du jo fodsvamp!’ Oh My God! 

Jeg fik et sammenbrud!” Der grines omkring bordet. Pludseligt er det ret 

tydeligt, at Lawrence på trods af sin succes på mange måder stadig er en 

stor teenager. Hun fortsætter ufortrødent med en historie, der involverer 

hendes bagdel. ”Scenen, vi optog i sumpen, var en kampscene, og lige 

pludselig skriger jeg bare: ’Min røv! Noget piskede min røv!’ Og folk blev 

ved med at sige, at det må have været en krampe, men jeg kan altså godt 

genkende en krampe. Noget piskede min røv!” vedholder hun. ”Først ef-

ter 10 minutters gennemgang af optagelserne, så vi, at Sam Claflins (der 

spiller Finnick, red) spyd havde stukket mig i numsen. Det var den værste 

optagelse, jeg nogensinde har lavet. Om de kan bruge den scene, ved jeg 

ikke, for jeg var mest optaget af fodsvamp og min ømme balle.”

Kino.dk fløj 9.000 kilometer for at interviewe tidens

hotteste skuespillerinde Jennifer Lawrence om en af 

årets største film, ’The Hunger Games: Catching Fire’. 

Resultatet blev en snak om de store forventninger, 

paranoia på settet, og sidst men ikke mindst om 

at blive mere berømt end planlagt.

INTERVIEWAF STINE TEGLGAARD

Lige pludselig 
skriger jeg bare: 
”Min røv! 
Noget piskede 
min røv!”
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INTERVIEW

oH, susaNNE bIER!
Et aspekt der adskiller Lawrence fra branchens andre ungdomsidoler, er, 

at hun ikke holder sig til film for det brede popcornspublikum. Hun brød 

igennem med en Oscar-nomineret, hudløs præstation som white trailer 

trash i independentdramaet ’Winter’s Bone’, og det var den rolle, der gav 

hende adgang til superheltefilmen ’X-Men: First Class’ samt sikrede hen-

de den bærende rolle i ’The Hunger Games’. 

”Når man indspiller ’Hunger Games’ føles det faktisk ikke så omfattende, 

som det er. ’X-Men’ føles gigantisk! Det bliver jeg aldrig vant til. Det lyder 

måske fjollet, men ’Hunger Games’ føles nærmest independent til sam-

menligning. Det er kun pressedelen, der føles uoverskuelig på ’Hunger 

Games’,” siger Lawrence og henviser til den situation, hun sidder i lige nu. 

”Og så er der jo som sagt en mængde forventninger forbundet med ’Hun-

ger Games’, hvilket betyder, at vi snakker om publikum før hver scene. 

Det er en god ting, for de betaler jo billetten, men det er også udmatten-

de,” fortæller stjernen, der nyder at lave mindre titler, hvor man ikke skal 

bekymre sig på samme måde. ”Det er rart at skifte mellem fanmateriale 

og noget, der laves for ingen andre end én selv.” 

Et af de disse bekymringsfrie projekter har været Susanne Biers periode-

drama ’Serena’, der får premiere næste februar. De to genoptager snart 

samarbejdet med ’The Rules of Inheritance’, som Lawrence også produce-

rer, og undertegnede skal blot nævne, hvor jeg kommer fra, før Lawrence 

tager tråden op. 

”Oh, Susanne Bier! Hun er fantastisk. Og hun indspiller kun otte timer 

om dagen, hvilket er nøglen til mit hjerte. Og så er hun en sød, normal 

kvinde med en fantastisk energi på settet samt en begavet instruktør. 

Jeg elsker hendes film, dem alle sammen. Selvom jeg aldrig kan huske 

titlerne på dem.”

oscaR & uNdsKYLdNINgER
Det er kun syv måneder siden, at Lawrence i en alder af 22 år vandt en 

Oscar for sin komplekse rolle i ’The Silver Linings Playbook’. Siden den 

gyldne statuette kom i hus, er hun uden tvivl rykket op i en ny liga. Men 

har Oscar-sejren ændret hendes liv? ”Det har den ikke rigtigt. Gudskelov. 

Jeg ved ikke engang, hvor den er dog. Måske hjemme i Kentucky? Det 

håber jeg… jeg har den i hvert fald ikke,” svarer en småforvirret Lawrence, 

der indrømmer, at hun nu bliver genkendt af andre end de sædvanlige 

Hunger Games-fans: ”Førhen var jeg kun bange for de 13-årige, men nu er 

det alle. Derudover har jeg bare fået mere travlt på den gode måde. Og 

jeg har mange flere muligheder.” 

Med flere muligheder kommer også flere valg. Men Lawrence afviser, at 

hun vælger sine roller anderledes, nu hvor hun er en såkaldt Academy 

Award Winner. ”Når man er på optagelse, skal man være der, fordi man vil 

fortælle netop den historie. Jeg vælger en rolle ud fra, om jeg kan tilføre 

noget særligt til rollen. Jeg kan elske manuskriptet, karakteren og instruk-

tøren, men hvis jeg ikke er den bedste kandidat, så går det jo ikke,” siger 

hun og indrømmer, at det er et luksusproblem, der først opstår, når ens 

karriere kører på skinner. ”Det er ironisk, at det kommer fra en, der med-

virker i to franchises… men man kan godt blive overflødig ved at spille de 

samme slags roller,” pointerer hun og trækker på skuldrene. 

Coen-brødrene, Clint Eastwood og Ridley Scott er bare nogle af de in-

struktører, Lawrence drømmer om at arbejde med. Men når man spør-

ger, om hun lader dem vide, at hun er interesseret, er svaret nej. ”Jeg vil 

helst ikke presse på med et brev eller lignende. Men måske skulle jeg... 

Skulle jeg? Mine breve er normalt undskyldninger til folk, jeg har mødt 

til fester… Jeg føler faktisk også, at alle mine e-mails er undskyldninger,” 

lyder det fra kvinden, der tydeligvis stadig har rollen som filmbranchens 

uslebne diamant. En slags My Fair Lady i Hollywood.

Mine breve er 
normalt undskyldninger 
til folk, jeg har mødt
til fester. 

Fra Susanne Biers ’Serena’ sammen med Bradley Cooper. 

Filmen får dansk premiere den 20. februar 2014.

SpøRGSMåL FRA EN FAN på kINO.Dk:

Ting Huang: Hvad er din særeste fanoplevelse?
”En mand kom engang op til mig i lufthavnen og hav-

de en stak billeder af mig på sig. Jeg spurgte, hvordan 

han vidste, jeg var her. Og han svarede, at han havde 

kørt hele vejen fra Buffalo for at se mig. Han var en 

kæmpe X-Men-fan og havde regnet med, at jeg skul-

le rejse hjem til Thanksgiving. Og det mest underlige 

var, at han virkede helt normal… men jeg er måske en 

dårlig personkender.”
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Førhen var 
jeg kun bange 
for de 13-årige, 
men nu er 
det alle.
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acT MoNKEY! acT!
Går Oscar-nominerede franchise-skuespillerinder mon stadig til auditi-

ons? Ja, det gør de ifølge Lawrence.  ”Min sidste audition var på ’Silver 

Linings Playbook’, men det synes jeg slet ikke, der er noget galt i. Altså i 

starten var det hårdt at gå til auditions. De sender dig et fire sider af et 

manus, og siger: ”Act monkey! Act!” udbryder hun. ”Jeg kan huske en-

gang, en casting director fortalte mig, at de var skuffede over min prøve i 

forhold til det, han havde set på film. Men hvad regner de med? Jeg er i et 

forbandet lokale med jer og fire sider! Selvfølgelig er det ikke det samme.” 

Hun fægter med armene. 

Time Magazine kårede for nylig den amerikanske skuespillerinde som en 

af verdens mest indflydelsesrige personer i 2013. Rimeligt godt gået for 

en kvinde, der for nylig var teenager og til tider har følt sig som en dres-

seret abe. Men selvom æren til dels skyldes den modne tilgang, hvormed 

Lawrence har håndteret sin position som rollemodel for unge piger, føl-

ger der et betydeligt pres med det store ansvar. Noget hun selv er klar 

over.  ”Jeg ville være en idiot, hvis jeg ikke var bevist om det, så ja, det er 

noget jeg tænker på. Jeg forsøger ikke at kludre i det, og jeg er opmærk-

som på, hvad jeg tager på, og hvilke film jeg laver - især dem for det unge 

publikum,” siger Lawrence med seancens første virkeligt seriøse udtryk i 

øjnene. Der er ingen tvivl om, at emnet er vigtigt, men også følsomt. ”Jeg 

lever heldigvis et kedeligt liv. Jeg behøver ikke skjule en masse dårlige va-

ner, jeg laver virkelig ikke noget, så det er ikke det helt vilde livsstilsskift.”

Undertegnede kommer til at tænke på en lignende interviewsituation et 

par år tilbage, hvor Robert Pattinson gav et identisk svar. Hvilket er iro-

nisk, for Lawrence har tidligere selv brugt netop Twilight-stjernerne som 

eksempler på en grad af berømmelse, hun ikke ville kunne håndtere. I 

dag er hun alligevel havnet i samme position, og ligesom sin Hunger Ga-

mes-karakter er hun blevet en offentlig person med en uønsket mængde 

af magt. Men hvem ser hun selv op til? Spørgsmålet får Lawrence til at 

filosofere kort over sit begrænsede privatliv. ”Jeg ser op til Meryl Streep. 

Ikke kun fordi hun er skuespilleren Meryl Streep, men fordi jeg selv gerne 

vil leve, som hun gør. Hun er flyttet på landet. Ingen så hendes babyer, da 

de blev født. Hun er et privat menneske,” lyder det fra den unge stjerne, 

før hun punkterer alvoren med et selvironisk udbrud: ”Men der er selv-

følgelig latterligt mange ting, jeg gerne vil først. Jeg vil producere. Jeg vil 

instruere. Jeg vil ha’ et hjertestop som 25-årig!” 

Nu hvor vi er inde på Lawrences længsel efter et mere normalt liv, er det 

oplagt at spøgre ind til, hvad hun egentlig savner mest ved sit nye liv? 

”Det tør jeg ikke engang tænke på. Måske savner jeg mest at have fri. 

Men hvis jeg havde fri, ville jeg ikke slappe af alligevel. Jeg forsøger, jeg 

planlægger fritid, men det er jo ikke fritid. Jeg er enten låst inde i mit hus 

eller omringet af paparazzier. Så jeg arbejder bare videre,” svarer hun ær-

ligt og i ramme alvor, før hun vender tilbage til sit veloplagte, storsmilen-

de jeg. Og med denne bekendelse er interviewet med den amerikanske  

sweetheart nået til sin ende. Med et smil. Ganske som forventet.

Jeg planlægger fritid, men det er 
jo ikke fritid. Jeg er enten låst inde i 
mit hus eller omringet af paparazzier. 
Så jeg arbejder bare videre.

Find dem på youtube

MødET MEd JEFF bRIdgEs
Lawrence er en kæmpe fan af 

Jeff Bridges og afbrød engang 

et interview med ham bare for 

at møde ham.  

oscaR-TaLEN
Talen efter faldet: ”I står 

kun op, fordi jeg faldt. 

Og det er pinligt.”

uHøFLIgE JacK NIcHoLsoN
Selveste Jack Nicholson 

afbryder et interview for at sige 

tillykke med Oscar-sejren. 

TOp 3 
sjove øjeblikke

INTERVIEW
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NYE TITLER

BLU-RAy/DVD

gRusoMME MIg 2

To THE woNdER

saFE HaVEN

SAFE hAVEN

Lasse Hallström elsker at efterlade sit 

filmpublikum fuldstændig grådkvalt. Bare 

se ’Æblemostreglementet’ eller ’Chocolat’. 

Dette talent udnytter han igen i den ro-

mantiske ’Safe Haven’ om en pige på flugt, 

der forelsker sig i en enkemand. 

Vigtigt: Kleenex ikke inkluderet!

dVd & BLu-R aY 07/11

BON AppETIT hR. pRæSIDENT

Hortense er en almindelig fransk kvinde, 

men er ualmindeligt dygtig i et køkken. Så 

dygtig at hun udnævnes til præsidentens 

personlige kok, hvilket giver hende adgang 

til en ellers lukket verden. Denne franske 

komedie er baseret på en sand historie og 

indeholder flere saftige madbilleder, end 

de fleste vil kunne holde til på tom mave.

dVd & BLu-R aY 07/11

GRUSOMME MIG 2

Gru har lagt skurke-livet på hylden, men 

involveres i et spioneventyr, der bringer 

ham på dybt vand. Fokus er naturligvis på 

Gru, og hvordan han har det med at være 

en hemmelig agent, men det betyder hel-

digvis ikke, du bliver snydt for hans gale 

minions - de små gule medhjælpere, der 

har det med at skabe mere kaos end or-

den.

dVd & BLu-R aY 07/11

ThE INTERNShIp

Owen Wilson og Vince Vaughn hjælpes ad 

med at spidde Google og hele den moder-

ne web-industri i ’The Internship’. Kome-

dien om to sælgere, der forsøger at bluffe 

sig gennem en lang ansættelsesproces 

hos Google, viser, hvor hurtigt man kan 

blive tabt bag teknologivognen, men også 

hvad man kan gøre for at komme tilbage.

dVd & BLu-R aY 14/11

TO ThE WONDER

Terrence Malick er ikke bange for at gribe 

fat om livets store spørgsmål, når han skal 

skabe sine visuelt mesterlige værker. I ’To 

the Wonder’ cirkulerer han omkring selve 

kærligheden, der altid har draget hans 

opmærksomhed. Ben Affleck og Rachel 

McAdams har hovedrollerne som parret, 

der gennem deres liv oplever alle sider af 

kærlighedens væsen - både de gode og de 

dårlige.

dVd 14/11

'
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To THE woNdER

saFE HaVEN

NYE TITLER

dET gRå guLd

THE LoNE RaNgER THE waY waY bacK

THE bLINg RINg

ThE BLING RING 

Instruktør Sofia Coppola lader sit 

rolige fokus glide henover Hollywoods 

ungdom i den sande historie om en flok 

teenagere, der begynder at bryde ind 

hos kendisser for at stjæle mærketøj og 

småpenge. Rollelisten befolkes (foruden 

Emma Watson) af overvejende ukendte 

ansigter i denne film, der langsomt 

vender vrangen ud på den moderne, 

overfladiske ungdom. 

dVd 14/11

DET GRå GULD

Hvad gør man, hvis pensionsordningen 

ikke tillader det otium i sus og dus, som 

man havde drømt om? Man rotter sig 

naturligvis sammen med andre i samme 

situation og røver en bank, selvom 

man intet ved om bankrøverier, våben 

eller den kriminelle levevej. Kurt Ravn, 

Birthe Neumann og Lars Knutzon spiller 

det ældre trekløver i Shaky González’ 

komedie.

dVd 14/11

ThE LONE RANGER

Armie Hammer spiller cowboyhelten 

Lone Ranger og Johnny Depp hans trofa-

ste indianer-ven Tonto. Sammen udgør 

de et af USA’s ældste, fiktive makkerpar, 

og denne film fortæller historien om, 

hvordan de mødte hinanden. Holdet 

bag Pirates of the Caribbean-filmene 

står bag, så der er lagt op til masser af 

eventyrlig action. 

dVd & BLu-R aY 14/11

ThE WAy WAy BAck

Kernefamilien er ikke, hvad den har væ-

ret, og mange af slagsen i den vestlige 

verden er sat sammen af brudstykker 

af eks-familier. Netop sådan en familie 

cirkler ’The Way Way Back’ omkring med 

en blanding af komik og drama. Filmen 

henvender sig til unge såvel som gamle 

i sin jagt på, hvordan man finder det 

bedste i de værste situationer.

dVd & BLu-R aY 14/11
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NYE TITLER

BLU-RAy/DVD

THE woLVERINE 

wHaT MaIsIE KNEw

Now You sEE ME

NOW yOU SEE ME

Per definition virker trylleri ikke på film, 

men ’Now You See Me’ gør alligevel forsø-

get og blander en eventyrlig krimihistorie 

med twists og trylletricks. Filmen bæres 

frem af en lang række gode skuespillere, 

hvoraf især Woody Harrelson og Mark 

Ruffalo er seværdige som henholdsvis 

magiker og FBI-agent.

dVd & BLu-R aY 21/11

MONSTERS UNIVERSITy

Den grundlæggende idé i Pixars ’Mon-

sters, Inc.’ holder stadig: Monstre fra en 

parallel verden, der lever af at skræmme 

børn i vores verden. Nu tager Pixar tilbage 

til hovedrollernes tidlige år i high school, 

hvor lille, grønne Mike og store, blå Sulley 

lærte hinanden at kende. Filmen er Pixars 

første prequel, men forhåbentlig ikke den 

sidste. 

dVd & BLu-R aY 21/11

ThE WOLVERINE

Der er bare et eller andet eviggyldigt fedt 

over en vred Hugh Jackman med lange, 

skarpe metalkløer. Især når han drager 

til Asien og folder sig ud i et japansk 

actioneventyr, fortalt af instruktør James 

Mangold, med alt hvad den kan trække af 

ninjaer, samuraier og mutanter. Filmen 

er baseret på Frank Miller og Chris Clare-

monts tegneserie fra 1982. 

dVd & BLu-R aY 28/11

WhAT MAISIE kNEW

Henry James’ klassiske roman af samme 

navn fortolkes her i et drama med Julianne 

Moore og Alexander Skarsgård i hovedrol-

lerne. Historien, om den syvårige Maisie, 

hvis forældre er låst fast i en skytte-

gravskrig af en skilsmisse, viser, hvordan 

ubetænksomme forældres dumheder 

ikke er nok til at slukke et barns ukuelige 

kærlighed.

dVd & BLu-R aY 28/11

ThE pURGE

For at ”udrense” samfundet får den 

amerikanske befolkning årligt tilladelse til 

at begå al den kriminalitet, den vil i løbet 

af 12 timer uden at blive retsforfulgt. En 

kontroversiel idé, der her danner grundla-

get for en gyser med Ethan Hawke, og som 

sætter din moral og etik på prøve. 

dVd & BLu-R aY 28/11

SE WEB-TV 
MED INTERVIEWS, 

BRUGERANMELDELSER 
OG MEGET MERE:



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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TOUch - SæSON 1
Kiefer Sutherland lægger Jack Bauer-rollen på hylden i TV-serien ’Touch’, 

der nåede at køre to sæsoner på amerikanske Fox. Anmeldelserne var ellers 

fine, og Sutherland spiller en far, der kæmper for sin mentalt forstyrrede søn. 

Samtidig finder han ud af, at sønnen kan forudse fremtidige begivenheder.

dVd 07/11

hANNIBAL - SæSON 1
Mads Mikkelsens internationale karriere nåede et nyt højdepunkt, da han fik 

rollen som Hannibal Lecter i TV-serien over Thomas Harris’ kannibalskikkel-

se. På film blev Lecter skildret mest populært af Anthony Hopkins i ’The Si-

lence of the Lambs’ (1991), hvilket medførte en Oscar, så der har været noget 

at leve op til for dansk films største stjerne. Seriens hovedrolle er FBI-agen-

ten Will Graham (Hugh Dancy), der oparbejder en relation til psykiateren 

Lecter, som er bestemt til at blive hans værste fjende.

dVd & BLu-R aY 07/11

hOW I MET yOUR MOThER - SæSON 8
Ottende sæson af ”afløseren” til ’Friends’ indeholder 24 episoder med Ted, 

Barney, Robin, Lily og Marshall. Gennem alle foregående sæsoner af sit-

com-serien har præmissen været, at en midaldrende Ted fortæller hele histo-

rien op til, hvordan han mødte moren til sine børn. Men at seeren samtidig 

ikke fik at vide, hvem hun er. I sæson 8 bliver hendes identitet afsløret, og 

mon ikke det er salgsargument nok?

dVd 07/11

ThE FOLLOWING - SæSON 1
Kevin Bacons filmroller tæller alt fra ’Footloose’ (1984) over ’Mystic River’ 

(2003) til ’X-Men: First Class’ (2011), men nu er han aktuel i krimiserien ’The 

Following’. Bacon spiller FBI-agenten Ryan Hardy, der er på sporet af en se-

riemorder og hans kult. Seriens skaber, Kevin Williamson, har tidligere stået 

bag ’Dawson’s Creek’ (1998-2003), ’Wasteland’ (1999) og ’The Vampire Diari-

es’ (2009- ) samt manuskripterne til de fire Scream-film.

dVd & BLu-R aY 12/11

TV-SERIER

ARROW - SæSON 1
Green Arrow er DC Comics’ svar på Robin 

Hood med grøn kappe samt bue og pil. 

Superhelten stjæler dog ikke fra de rige 

for at give til de fattige, men bekæmper 

forbrydere og er til daglig mangemillio-

nær under aliaset Oliver Queen. TV-se-

rien baseret på Green Arrow starter, da 

Queen vender tilbage til storbyen efter 

fem år på en ø i Atlanterhavet. Hans familie byder ham velkommen, men 

opdager hurtigt, at noget ved ham er forandret.

dVd & BLu-R aY 06/11

hOBBITTEN: 
EN UVENTET REjSE 
- EXTENdEd EdITION

MåNEDENS BOkS

Peter Jackson udgav sine tre Ringenes Herre-film i forlængede udgaver 

på DVD (og siden Blu-ray), der tilføjede flere scener til de i forvejen i alt ni 

timer lange fantasysucceser. Hans nye prequel til Ringenes Herre, ’Hob-

bitten: En uventet rejse’, får samme behandling med 13 minutters ekstra 

optagelser, der får den samlede spilletid op på 182 minutter. Filmen fås i 

flere udgaver med op til fem skiver, alle med kommentarspor og fyldigt 

ekstramateriale. Et must for enhver Tolkien-fan! 

dVd & BLu-R aY 11/11
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VARM Op TIL 
BIOGRAFTUREN
ETERNAL SUNShINE OF 
ThE SpOTLESS MIND (2004)

Hvis man ikke tidligere har stiftet bekendt-

skab med Michel Gondrys krøllede hjerne, 

er ’Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ 

et rigtig godt sted at starte. Den inde-

holder flere af instruktørens karakteri-

stika, bl.a. den alternative virkelighed 

forsaget af personernes fantasi, der 

også gennemstrømmer hans senere 

værker. Jim Carrey og Kate Winslet 

er fremragende som et par, der for-

søger at slette mindet om hinanden 

fra deres hukommelse.

SE på MIG (2004)

Før ’Under regnbuen’ stod franske Agnès 

Jaoui bag ’Se på mig’ om en lille og dys-

funktionel familie. Datteren Lolita (Ma-

rilou Berry) har komplekser på grund af 

sin overvægt, mens hun forsøger at få 

lidt kærlighed fra sin far (Jean-Pierre 

Bacri), en egoistisk forfatter, som har 

giftet sig med en kvinde på alder med 

Lolita. Det er der kommet en humo-

ristisk og bevægende film ud af.

INSIDIOUS (2010)

James Wans største bedrift med sin film 

’Insidious’ var dels at gøre personerne 

troværdige for publikum og dels at være 

pokkers skræmmende. Ved at blande 

elementer fra film som ’The Exorcist’ 

(1973), ’The Changeling’ (1980) og 

’A Nightmare on Elm Street’ (1984) 

blev gyseren en så stor succes, at 

et andet (og tredje) kapitel kunne 

sættes i produktionskalenderen.

FøR: EN NuaNcE aF bLå

FøR: uNdER REgNbuEN

FøR:  INsIdIous 2

hARD TARGET (1993)
Kinesiske John Woo Hollywood-debuterede med den acti-

onfyldte ’Hard Target’, der samtidig er en af Jean-Claude 

Van Dammes bedste. ”The Muscles from 

Brussels” kommer op imod skarpskyt-

ten Lance Henriksen, der gør en dyd 

ud af at jage tidligere soldater for sjov. 

Van Damme-filmene ’Universal Soldier’ 

(1992) og ’Sudden Death’ (1995) er også 

blevet genudgivet på Blu-ray.

BLu-R aY - ER udkOMMET

ShAUN OF ThE DEAD 

(2004)
Biografaktuelle ’The World’s End’ er faktisk den sidste i en 

trilogi, der startede i 2004 med ’Shaun of the Dead’. Cor-

netto-trilogien, som den er blevet døbt, 

er karakteriseret ved sin lemfældige om-

gang med genrekonventioner, og ’Shaun 

of the Dead’ er ingen undtagelse med 

sin blanding af zombie-horror, komedie 

og romantik. Simon Pegg og Nick Frost 

har roller i filmen, der orkestreres af 

Edgar Wright.

BLu-R aY 06/11

SOphIE'S chOIcE (1982)
Meryl Streep modtag karrierens anden Oscar for den hjer-

tegribende præstation som kvinden, der under Anden 

Verdenskrig stilles over for det van-

skeligste valg, en mor kan forestille 

sig. Filmen handler dog om meget 

mere, for her er også en smuk kær-

lighedshistorie med Kevin Klines 

amerikanske jøde, der efter krigen 

er besat af Holocaust.

BLu-R aY 06/11

DIREkTE på BLU-RAy/DVD Film der gik uden om biografen

UDVALGTE GENUDGIVELSER

phANTOM
Frygten for atomvåben lever i bedste velgående 

under Den kolde krig. Ed Harris er atomubåds-

kaptajnen, der lider af hallucinationer og beordres 

ud på en hemmelig mission, hvor han kommer op 

imod en gruppe gale KGB-agenter og sine egne 

vrangforestillinger. Den varierede rolleliste byder 

på folk som David Duchovny (The X Files), William 

Fichtner (Elysium) og Lance Henriksen (Aliens). 

dVd & BLu-R aY 05/11 

ARThUR NEWMAN
Arthur forfalsker sin egen død, går under jorden 

og begynder et nyt liv. Starten på en frisk går 

umiddelbart som smurt, men da han møder en 

sød pige, der også har opbygget en ny identitet, 

begynder tingene at gå skævt. Colin Firth spiller 

hovedrollen overfor Emily Blunt i dette tanke-

vækkende komedie-drama. 

dVd & BLu-R aY 07/11

ERASED
En tidligere CIA-agent får sine eks-kolleger i hæ-

lene, da det besluttes, at han og hans datter skal 

ryddes af vejen i et omfattende ”oprydningsar-

bejde”. Det sætter en helt almindelig fyring lidt i 

perspektiv. Aaron Eckhart spiller den jagede Ben 

Logan i denne klassiske agent-thriller, der i stil 

og stemning lægger sig op af de to Taken-film.

dVd & BLu-R aY 21/11
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Masken fra  
'V for Vendetta'

Få kender Guy Fawkes 

for at være med i ”The 

Gunpowder Plot”, der 

gik ud på at sprænge det 

britiske overhus i luften. 

Hans ansigt blev til gen-

gæld ikonisk, da Hugo 

Weaving bar det som 

maske i ’V for Vendetta’ 

(2005) baseret på tegne-

serien af samme navn. 

Her blev masken et sym-

bol på frihedskamp, og 

siden har virkelighedens 

”Anonymous”, ”Occupy” 

og diverse andre pro-

testgrupper rundt om i 

verden taget den i brug.

PRIS: kR. 50,-

pacific Rim- 
robotter

Guillermo del Toros ny-

este film ’Pacific Rim’ 

handler om kampen 

mellem de menneske-

styrede Jaeger-robotter 

og de kæmpemæssige 

monstre kaldet Kaiju. 

Gipsy Danger er den 

Jaeger, som filmens ho-

vedperson Raleigh styrer 

i kampen mod overmag-

ten, og denne kan købes 

som miniaturefigur i to 

udgaver - en standard og 

en deluxe version med 

ekstra mange detaljer og 

lyseffekter.

PRIS: kR. 199,-/799,-

darth Vader- 
vækkeur
Skurken Darth Vader er 

måske Star Wars-univer-

sets mest ikoniske figur. 

Er man fan, kan dette 

digitale vækkeur med 

de velkendte Vader-lyde 

måske give en god start 

på dagen. Vækkeuret 

kan endda projektere 

klokken op på væggen.

PRIS: kR. 299,-

superman krus
Superman genopstod på 

film i sommerens ’Man 

of Steel’, hvor Henry 

Cavill iførte sig den røde 

kappe. Det velkendte 

logo fra den klassiske 

tegneserie er at finde 

på denne kop, der gør 

morgenkaffen ekstra 

”Super”!

PRIS: 99,- 

Harry potter: 
Hermione’s Time 
Turner replica

Vi kan ikke garantere, at 

du kommer til at kunne 

rejse i tid, men til gen-

gæld kan du få en nøjag-

tig reproduktion af den 

tidsvender, som Hermio-

ne Granger bruger i ’Har-

ry Potter og fangen fra 

Azkaban’. Tidsvenderen 

måler ca. 7 cm i diame-

ter, kæden måler ca. 45 

cm og det hele er belagt i 

24 karats guld!

PRIS: 549,- 

Find shoppen på www.kino.dk  og se meget mere merchandise fra filmens verden!

 
5 GADGETS FRA kINO ShOppEN!
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BøGER

angry 
birds: 
star wars

Angry Birds er 

noget af en sen-

sation til mobile 

enheder og tab-

lets med over 12 

mio. solgte spil fra Apples App Store. De kri-

geriske fugle har optrådt i en række forklæd-

ninger, og nu kommer den nok mest popu-

lære til diverse konsoller, nemlig blandingen 

med universet fra Star Wars-filmene. Med 

de ikoniske lyssværd, en gris forklædt som 

Darth Vader og en masse nye egenskaber til 

fuglene er der lagt op til en anderledes type 

underholdning i en galakse langt, langt væk-

PLaYSTaTION 3/ VITa/XBOX 360/3dS/WII 

u/WII

01/11

LEgo: 
Marvel
super 
Heroes 

LEGO har allerede forvandlet DC Comics’ 

flagskib, Batman, til klodser i foreløbigt to 

spil. Nu bygger den danske legetøjsgigant 

et spil på de konkurrerende superhelte fra 

Marvel. Gameplayet lægger sig op ad de 

tidligere LEGO-spil med action, eventyr og 

vægt på samarbejde mellem flere spillere. 

Man kan spille som et hav af karakterer fra 

Marvel-universet, bl.a. Spider-Man, Wolveri-

ne, Thor og Hulk, men også mindre kendte 

typer som Power Man, Kurse og den ellers 

udskældte Howard the Duck.

PLaYSTaTION 3/PLaYSTaTION 4/VITa/

XBOX 360/XBOX ONE/

PC/dS/3dS/WII u

15/11

Young
Justice: 
Legacy

Den Emmy-vindende, animerede TV-serie 

’Young Justice’ nåede at køre to sæsoner 

på Cartoon Network, inden den blev erstat-

tet i 2013 af ’Teen Titans Go!’ og ’Beware 

the Batman’. Seriens titelkarakterer er et 

hold bestående af unge superhelte fra DC 

Comics’ univers, bl.a. Superboy, Nightwing og 

Kid Flash med superkræfter ikke ulig deres æl-

dre generation i Justice League. Spillet ’Young 

Justice: Legacy’ er baseret på TV-serien og 

foregår mellem 1. og 2. sæson, hvor arkæo-

logen Helena Sandsmark bliver kidnappet og 

skal reddes af vores helte. Man kan spille som 

én af 12 karakterer - alene eller sammen med 

vennerne i multiplayer og co-op - og der er 15 

missioner at kæmpe sig igennem.

PLaYSTaTION 3/XBOX 360/3dS/WII u/PC

22/11

The wes 
anderson 
collection
Matt Zoller Seitz er film- og TV-kritiker og 

noget af en Wes Anderson-ekspert. Siden 

debutfilmen ’Bottle Rocket’ (1996) har Seitz 

fulgt den indflydelsesrige amerikanske in-

struktør, der er kendt for sine visuelt ny-

skabende og skæve film, som blandt andre 

tæller det bizarre familiedrama ’The Royal 

Tenenbaums’ (2001), rejsefilmen ’The Dar-

jeeling Limited’ (2007) og senest ’Moonrise 

Kingdom’ (2012). Nu er kritikerens viden om 

Anderson udmundet i en finurlig og dyb-

degående bog, der bl.a. består af et langt, 

udførligt interview suppleret af billeder fra 

filmene. Desuden er bogens sider yderligere 

besmykket med fan-art og originale illustra-

tioner.

MaTT ZOLLER SEITZ

ER udkOMMET

divergent 1-2
Forfatteren Veronica Roth debuterede som 

23-årig med ’Divergent: Afvigeren’, som med 

lynets hast er blevet en bestseller over hele 

verden. Bogen bliver næste år til en film, pro-

duceret af selskabet bag ’Twilight’ og ’The 

Hunger Games’. I lighed med sidstnævnte 

foregår ’Divergent’ i en dystopisk fremtid, 

hvor samfundet er inddelt i fraktioner. Pigen 

Tris falder dog uden for kategori og er en 

såkaldt ”afviger”. Anden bog i serien, ’Oprø-

reren’, er også udkommet, mens det tredje 

og sidste kapitel er planlagt til udgivelse på 

dansk i løbet af 2014.

VERONICa ROTH

ER udkOMMET
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“til alle, der elskede the hunger games.” p u b l i s h e r s  w e e k l y
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Fremtidens verden er inddelt i fem faktioner. 
dit tilhørsforhold dikterer dit liv. 
tris har fravalgt sin familie og sluttet sig 
til skytsenglene. men da der udbryder krig 
mellem faktionerne, og hendes nærmeste 
bliver dræbt, styrter hendes verden i grus.

som divergent bærer hun samtidig på en 
grusom hemmelighed. hvis hun skal redde 
verden, må hun igen gøre sig fri. Også  
selvom det betyder, at hun må sige farvel til 
den, hun elsker allermest.

9 788771 053159

Glæd dig til filmen, der får premiere i 2014! Oprøreren er anden bog i divergent-  trilogien. Bog 1 var  Veronica  roths  debut som  forfatter. den blev valgt som “ Favourite Book 2011” på verdens  største bruger anmeldelses site, goodreads.com, og blev lyn    hurtigt en new York  times-bestseller. 

tris lever i en postapokalyptisk verden, hvor 
samfundet er inddelt i fem faktioner.
som 16-årig skal hun vælge, hvor hun hører 
til. hendes valg vil diktere hendes venner, 
hendes idealer, hendes tilværelse. det er et 
valg for livet.

i sjældne tilfælde er der nogen, som falder 
uden for kategori.

hun afviger. hendes liv er i fare.

v
e

r
o

n
ic

a
 

r
o

t
h

a
f

v
i
g

e
r

e
n

afvigeren er første bog i divergent- trilogien og er 23-årige Veronica roths debut som forfatter. den blev valgt som “Favourite Book 2011” på verdens  største brugeranmeldel-sessite, goodreads.com, og er allerede en new York times-bestseller. næste bog – Oprøreren – udkommer i 2012.
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dødsspillet 1-3
Månedens magasinforside viser filmati-

seringen af den anden bog i The Hunger 

Games-trilogien, der på dansk hedder 

’Dødsspillet: Løbeild’. Handlingen i de tre 

bøger finder sted i et fremtidsunivers, hvor 

det mægtige Capitol undertrykker befolk-

ningen, der bor i mere eller mindre fattige 

distrikter. Kattua (som Katniss hedder på 

dansk) bliver udvalgt til Dødsspillet, hvor 

hun skal kæmpe mod kombattanter fra de 

andre 11 distrikter. I filmversionen spilles hun 

af Jennifer Lawrence, som du kan læse et in-

terview med andetsteds i magasinet.

SuZaNNE COLLINS

ER udkOMMET

GAMING
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jULEkALENDEREN 
VENDER TILBAGE!

OVERSETE FAVORITFILM

hANDLINGEN:
En ny fange havner i en celle med fire indsatte, der allerede er i gang 

med at planlægge en flugt fra fængslet. Cellekammeraterne må nød-

tvunget inddrage den nye mand i flugtplanen, og sammen påbegynder 

de alle fem den krævende kamp for frihed.  

INSTRUkTøR  
Jacques Becker  
 
SkUESpILLERE   
Michel Constantin, Jean  
keraudy, Philippe Leroy, 
Raymond Meunier,  
Marc Michel, Eddy Rasimi 

LAND Frankrig, Italien   
 
SpILLETID 126 minutter 
  

M in første oplevelse med ’Le 

trou’ er også historien om 

tiden før internettet. Jeg stødte 

på filmen i starten af 90erne, hvor 

DR viste den en sommeraften 

efter midnat. Som ca. 16-årig var 

planen ikke at se en gammel sort/

hvid-film, som jeg aldrig havde 

hørt om, og som tilmed var fransk. 

Som handlingen skred frem, var 

der dog ikke noget at gøre. Den 

måtte absolut ses til ende, og ’Le 

trou’ står stadig som én af mine 

største filmoplevelser nogensin-

de. Desværre gik jeg glip af de før-

ste 3-4 minutter, men ifølge Jyd-

skeVestkystens TV-program hed 

filmen ’Hullet’. Et ”Fransk drama 

fra 1960”, som der vist nok stod. 

Mere vidste jeg ikke. Jeg vidste 

ikke engang, hvem der havde in-

strueret, og jeg kunne ikke finde 

filmen i min ellers så trofaste film-

guide af Leonard Maltin. Til gen-

gæld var jeg ikke i tvivl om, at jeg 

netop havde set et mesterværk. 

Historien handlede ganske enkelt 

om en fangeflugt. Dem havde jeg 

set flere af, men aldrig noget i 

nærheden af den omhyggelighed, 

som filmen og de fem indsatte 

lagde for dagen. Jeg var definitivt 

opslugt, og ovenpå den, nærmest 

unødvendigt, formidable slutning, 

var jeg solgt. Filmen var intet min-

dre end perfekt. Jeg stod bare ale-

ne med oplevelsen.

5-6 år senere blev jeg endelig 

klogere. En underviser i fransk 

filmhistorie på universitet kend-

te ikke til filmen, og da alt håb 

efterhånden var ude (internettet 

var stadig en eksotisk størrelse), 

dukkede den op i en bisætning af 

Ole Michelsen i hans selvbiografi-

ske bog, ’Film skal ses i biografen’. 

Han nævnte endda instruktøren, 

Jacques Becker (der døde samme 

år, som filmen udkom i Frankrig), 

og beviset for filmens blotte ek-

sistens var en mindre sejr. Da in-

ternettet kort efter blev det mest 

naturlige i verden, kunne jeg læse 

om filmen på diverse hjemmesi-

der, men opstøve den kunne jeg 

ikke. I 2007 udkom den på DVD.

Gensynet med ’Le trou’ mere 

end 15 år senere lignede på lang 

afstand en åbenlys skuffelse. 

Den ville aldrig kunne leve op til 

førstehåndsindtrykket, og jeg 

tøvede længe med at se filmen, 

jeg havde jagtet i årevis. Det 

var naturligvis uberettiget. Den 

uendeligt tålmodige instruktion, 

den nærmest nidkære sans for 

detaljer, brugen og betydningen 

af reallyde samt essensen af ufor-

falsket spænding resulterer i et 

mesterværk, som til hver en tid 

hører hjemme på min liste over 

verdens ti bedste film.

Den kan stadig købes på DVD. 

Den kræver noget af sit publi-

kum. Og den giver tifold tilbage.

LE TROU (1960)

OVERSETE

FAVORITFILM

 #12
Oversete favoritfilm er en serie, hvor brugere, 
redaktionen, danske kultur- og filmpersonligheder 
på skift argumenterer for film, der fortjener et bedre ry. 
Se de 11 foregående på www.kino.dk.

Mere vidste jeg
ikke. Jeg vidste 
ikke engang, hvem 
der havde instru-
eret, og jeg kunne 
ikke finde filmen 
i min ellers så tro-
faste filmguide af 
Leonard Maltin. 
Til gengæld var 
jeg ikke i tvivl om, 
at jeg netop havde 
set et mesterværk. 

Valgt af SøREN SøNDERGAARD, chefredaktør



glæd dig til december, når kino.dk’s traditionsrige 

julekalender igen i år sørger for lidt ekstra filmhygge.

spil med hver dag og vind store præmier!

jULEkALENDEREN 
VENDER TILBAGE!

Mere vidste jeg
ikke. Jeg vidste 
ikke engang, hvem 
der havde instru-
eret, og jeg kunne 
ikke finde filmen 
i min ellers så tro-
faste filmguide af 
Leonard Maltin. 
Til gengæld var 
jeg ikke i tvivl om, 
at jeg netop havde 
set et mesterværk. 
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