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et har været et strålende filmår. Ikke kun hvad 

undertegnedes personlige smag angår men 

også for dansk film, der i skrivende stund står for fem 

af årets ti bedst sælgende film i biograferne.

De fem danske titler har du formentlig selv set, eller 

i det mindste hørt en del om, og når kalenderen 

skifter til 2014, vil ’Sorg & glæde’ med stor sandsyn-

lighed være den sjette danske film blandt de ti bedst 

sælgende i 2013 - i selskab med ’Kvinden i buret’, 

’Jagten’, ’Min søsters børn i Afrika’, ’Alle for to’ samt 

’Spies & Glistrup’.

Filmatiseringen af en populær krimi, to fortsættelser 

til allerede populære familie- og komedieserier og et 

portræt af to historiske, danske personligheder hører 

måske hjemme blandt de mindre overraskende suc-

ceser. ’Jagten’ og ’Sorg & glæde’ er derimod fra den 

anden ende af skalaen. Film om pædofilianklager og 

voldsomme familietragedier hiver normalt ikke store 

procentdele af befolkningen i biografen. At det rent 

faktisk er lykkes, er deres egen kunstneriske fortje-

neste. 

Uden dansk film ville det med andre ord se noget an-

derledes ud for billetsalget herhjemme. Særligt i et 

år som 2013, hvor der hverken er en James Bond eller 

en Batman til at klare ærterne, og hvor de sædvan-

lige blockbusters og animationsfilm fra Hollywood 

ikke har leveret på samme niveau, som de ellers kan 

have for vane. Men til gengæld har en håndfuld min-

dre titler slået til. 

’Nordvest’, ’Before Midnight’ og ’Den store skønhed’ 

blev kunstneriske, og egentlig også kommercielle, 

højdepunkter, der alle hører hjemme på min egen 

personlige top 10 over årets bedste film, sam-

men med det opblæste science fiction-opus 

’Cloud Atlas’, førnævnte ’Jagten’, ’Silver Linings 

Playbook’, ’Rush’, ’Captain Phillips’ og den pre-

miereaktuelle ’Gloria’.

Min liste er dog endnu ikke komplet. Anden del af 

’Hobbitten’, og allerede anmelderroste film som 

’Prisoners’ og ’Frost’, venter derude. Det samme 

gør fire timer i selskab med Charlotte Gainsbourg 

som nymfoman, og således får Lars von Trier æren 

af at afslutte et år i biografen, der ikke kun har været 

modigt, men også usædvanligt imponerende.

God fornøjelse og glædelig jul!
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Vi samlede alt om universerne omkring ’The Hunger Games’ og ’Divergent’ ét sted  
- nu gør vi det også med ’Hobbitten’ med temasitet www.kino.dk/tema/hobbitten

Her kan du finde videodagbøger, klip, trailers, interviews og meget andet,  
når du skal varme op før biografturen.

I november afholdt vi en konkurrence, hvor vi sendte 

én heldig vinder med ledsager til Oslo for at deltage 

i gallapremieren på ’The Hunger Games: Catching 

Fire’. Samtidig fik vinderne Stephanie og Sofie lov 

til at møde tre af filmens stjerner til et meet & greet 

med Elizabeth Banks, Sam Claflin og Jena Malone.

Scan koden 
og se dagbog 

fra gallaen i Oslo.

- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

GUIDE 
TIL 2014
Igennem hele december kan 

du læse nærmere om næste 

års film inddelt i genrer. Vi 

præsenterer de vigtigste 

titler indenfor science fiction, 

romantik, eventyr, action, 

animation med mere. Følg 

med på sitet!

Skuespillerne fra ’Nymphomaniac’

Brugerpanelet anmelder nye film

Redaktionens favoritscene fra 
Ringenes Herre-trilogien

Ben Stiller om ’The Secret Life of 
Walter Mitty’

CATCHING 
FIRE-GALLA 
I OSLO

TEMASIDER 
FOR 
FILMFANS

NYE OG SENESTE INDSLAG
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Vil du også være månedens 
kino.dk-bruger?  Skriv til 

kontakt@kino.dk og fortæl hvorfor.

Hvad er din favoritfilm?

Den film, jeg til alle tider vil vælge at tage 

med på en øde ø, vil uden tvivl være ’Indi-

ana Jones og det sidste korstog’ (1989). Fil-

men har ligeså mange år på bagen som mig 

selv, og den rummer frem for alt det bedste 

af den oprindelige trilogi. Kemien mellem 

Harrison Ford og Sir Sean Connery er sub-

lim, og i dag holder jeg stadigvæk vejret, 

når Indy trodser fælderne i jagten på Den 

Hellige Gral for at redde sin far.

Hvad var den første film, du så i biografen?

En af de første film, jeg har et klart billede 

af, er ’Jimmy og den store fersken’ fra 1996, 

hvor jeg var bare syv år. Instruktøren er i 

sit es, når drengen Jimmy drager af sted 

i en kæmpe fersken i selskab med nogle 

finurlige insekter.

Hvad var din største biografoplevelse?

Jeg har et hav af store biografoplevelser, 

men ’The Avengers’ (2012) var nu en helt 

speciel oplevelse. Joss Whedon imponerede 

publikum verden over ved at kunne samle 

så vidt forskellige helte i én film. Men jeg 

må også nævne ’Star Trek’ (2009), fordi J.J. 

Abrams på så elegant vis genfødte den po- 

pulære franchise. Især for en som mig, der 

ellers kun havde set ’Star Wars’.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde fast 

i en elevator med?

Helt sikkert Scarlett Johansson. Efter at 

have set hende som Black Widow er jeg ikke 

et sekund i tvivl om, hun hurtigt ville få os 

ud. At hendes far er danskfødt hjælper des-

uden på det.

Hvilken film ville du helst leve i?

Jeg tror, jeg ville finde mig godt tilpas i Hob-

bitrup. Jeg er selv kun 1,69 m, og hobbitters 

livsstil virker tiltrækkende.

Hvilken film glæder du dig mest til i december?

Helt klart ’Hobbitten: Dragen Smaugs 

ødemark’. Benedict Cumberbatch spillede 

fremragende som Khan i ’Star Trek Into 

Darkness’, og jeg kan næsten ikke vente 

med at høre ham lægge stemme til Smaug.

MÅNEDENS BRUGER

Månedens  bruger hedder 
Jacob Grønbech, er 24 år 

og fra Hasle, Aarhus.

- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DKWWW.KINO.DK

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

FORÅRETS MEST 
VENTEDE FILM
1. DIVERGENT 
 premiere den 20. marts

2. X-MEN: DAYS OF 
 FUTURE PAST  
 premiere den 22. maj

3. CAPTAIN AMERICA 2
 premiere den 27. marts

4. THE AMAZING 
 SPIDER-MAN 2
 premiere den 17. april

5. 47 RONIN  
 premiere den 13. marts

87,18 %
60 stemmer

87,09 %
270 stemmer

83,43%
157 stemmer

82,96 %
210 stemmer

78,02 %
66 stemmer

NY BIOGRAF PÅ KINO.DK
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Scala Bio Nykøbing Falster som den nyeste 

biograf på www.kino.dk. Biografen, der åbnede i november 2000, har fire sale med 

plads til næsten 500 gæster, og samtlige sale har 7.1 lyd, mens sal 1 og 2 har mulighed 

for 3D. 

JULEKALENDEREN 
VENDER TILBAGE

December er julemåned, og i tråd med de foregående år præsenterer kino.dk en online filmjulekalender. 

Her kan du deltage i konkurrencen om præmier ved at gætte julede filmbilleder - og husk at gætte med hver dag!

Deltagere med flest rigtige svar er med i lodtrækningen om en rejse til New Zealand med ’Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark’.



 vzvv

På spotdeal.dk finder du bl.a. tilbud på rejser, skønne

weekendophold, storbyferier, wellness, spiseoplevelser

og kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i dag og få tilbud

tilsendt på e-mail allerede i morgen. www.spotdeal.dk

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

julegaverrabat på dine
Op til 60%

Vil du gerne give julegaver af høj 
kvalitet, men samtidig spare penge? 
Så find dine julegaver på spotdeal.dk.

Hele december kan du på spotdeal.dk 
finde en masse oplagte julegaver, som 
f.eks. dejlige krophold, uforglemmelige 
restaurantbesøg, lækkert køkkenudstyr, 
flotte smykker og skønne vine. 

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

Gaverne kan byttes indtil 13. januar 2014

Benyt rabatkoden 
jul2013

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. december 2013

10% rabat
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Jennifer
Lawrence
& Nicholas 
Hoult

Michael Douglas 
& Catherine 
Zeta-Jones

Michelle 
Williams 
& Jason 
Segel

Bradley Cooper & Zoe Saldana

Miley Cyrus & Liam Hemsworth

Rachel McAdams & Michael Sheen

DE GIK 
FRA HINANDEN 

I 2013

Justin Bieber 

& Selena Gomez

Lily Collins & Jamie 

Campbell Bower

83-årige Clint Eastwood var ikke den eneste, 
der vendte tilbage til singlelivet i 2013. 

Andre højt profilerede par gik 
også fra hinanden i løbet 

af det forgangne år.

Linda Hamilton spillede rollen som den hårdføre og hårdt prøvede 

Sarah Connor til perfektion i de to første Terminator-film. Nu skal en 

yngre kvinde træde til, når rebootet ’Terminator’ får premiere somme-

ren 2015. Men hvem er sej nok til rollen? Instruktøren Alan Taylor er 

pt. i fuld gang at prøvefilme Hollywoods talentpulje, og i den anled-

ning er tre navne dukket op. De meget unge og meget blonde piger, 

Brie Larson (21 Jump Street), Margot Robbie (About Time) og Emilia 

Clarke fra ’Game of Thrones’, er således alle på tale til at tage kampen 

op imod de onde maskiner.

TRE BUD 

PÅ SARAH CONNOR 
ANNO 2015

Emilia Clarke

Margot Robbie

Brie Larson 
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VIDSTE DU AT ...?

BATMANS NYE 
ROBIN?

BALDWINS
STALKER FÆNGSLET

ANASTASIA 
STEELE & 
CHRISTIAN 
GREY POSERER

Magasinet Entertainment Weekly har vist de første officielle 

karakterbilleder af Dakota Johnson og Jamie Dornan, som skal 

spille hovedrollerne i ’Fifty Shades of Grey’. Filmatiseringen af 

E.L. James’ erotiske bestseller får premiere i februar 2015.

En 41-årig canadisk skuespillerinde 

blev for nylig idømt seks måneders 

fængsel for at have chikaneret film-

stjernen Alec Baldwin i New York. 

Under retssagen vidnede Baldwin, og 

her udtalte han, at mødet med kvin-

den havde forvandlet hans liv til en 

gyserfilm med utallige opkald, e-mails 

samt generel forfølgelse til offentlige 

begivenheder og endda i skuespille-

rens hjem.

Når ’Batman vs. Superman’ får dansk pre-

miere den 16. juli 2015, bliver der højst 

sandsynligt også plads til en udgave af 

Dick Grayson - den forældreløse dreng der 

er bedre kendt som Batmans loyale hjælper 

Robin, og som senere bliver til superhelten 

Nightwing. Warner Bros. har udpeget den 

29-årige, 191 cm høje, mørkhårede skue-

spiller Adam Driver fra TV-serien ’GIRLS’ 

som storfavorit til rollen. Vi får se!

Jennifer
Lawrence
& Nicholas 
Hoult

Robert De Niro om en mulig fortsættelse til ’Taxi Driver’ (1976).

Jeg gad godt se, 

hvor Travis er i dag. 

Der var noget med 

den fyr. Al den vrede 

og fremmedgørelse. 

Det er, hvad byen kan 

gøre ved dig. Både jeg 

og Marty (Scorsese, 

red.) er fra New York, 

og selv vi kan føle os 

fremmedgjorte.

 

…  Hugh Jackman skal medvirke i 

en tredje solofilm om superhelten 

Wolverine.
 

… komedien ’War of the Roses’ med 

Michael Douglas skal genindspilles.

… Snow White and the Hunts-
man-instruktøren, Rupert Sanders, 

skal lave en Napoleon-film.

… Patrick Swayze og Demi  
Moores klassiske kærlighedsfilm 

’Ghost’ bliver til en TV-serie.

… Javier Bardem muligvis skal spil-

le piraten Blackbeard overfor Peter 

Pan.
 

… ’Star Wars: Episode VII’ får  

premiere den 17. december 2015.
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KOMMENDE
STJERNE

FULDE NAVN Elizabeth Chaze Olsen  
 
NATIONALITET USA  
  
FØDT 6. februar 1989   
 
GENNEMBRUDSROLLE  
Martha Marcy May Marlene (2011)  
  
BONUSINFO    
Lillesøster til Mary-Kate og Ashley Olsen  
 
KOMMENDE FILM    
Godzilla, The Avengers: Age of Ultron  
  

ELIZABETH 
OLSEN

Aktuel i Oldboy

en af denne måneds mest brutale film 

forsøger en ung kvinde at hjælpe en 

rasende mand på en blodig hævnmission. 

Titlen er ’Oldboy’, den allerede etablerede 

Josh Brolin (No Country for Old Men) spiller 

hovedrollen, og som medhjælperen ses et af 

Hollywoods pt. mest frembrusende talenter, 

Elizabeth Olsen.

Den 24-årige Olsen debuterede allerede 

som fireårig, da hun medvirkede i sin før-

ste TV-film ’How the West Was Fun’ (1994) 

over for storesøstrene Mary-Kate og Ashley 

- også kendt som The Olsen Twins, der som 

bekendt også startede i en pænt tidlig alder 

med TV-serien ’Full House’ (1987-1995).  Det 

havde været nærliggende for Elizabeth at 

lægge sig lunt i tvillingernes karrieremæs-

sige kølvand, men hun endte i stedet med 

at tage en universitetsuddannelse og lære 

skuespillets kunst på teaterscenen.

 

I 2011 brød Olsen så igennem med et brag i 

indie-dramaet ’Martha Marcy May Marlene’. 

Rollen som den forvirrede Martha, der hav-

ner i en religiøs sekt, krævede en væsentlig 

portion mod, og den relativt uprøvede Olsen 

havde eftersigende kun to uger til at forbe-

rede sig til opgaven. Anmelderne fremhæ-

vede præstationen, der kastede diverse fe-

stivalnomineringer af sig, og efterfølgende 

blev Olsen kørt i stilling som det næste store 

navn. Hun kom med andre ord så stærkt fra 

start, at hun undgik at vokse op i skyggen af 

sine fashionable storesøstre.

Efter at have spillet over for Robert De Niro 

og Sigourney Weaver i den paranormale thri-

ller ’Red Lights’ (2012) samt Daniel Radcliffe i 

beat-portrættet ’Kill Your Darlings’ (2013) er 

Olsen nu på vej med to gigantiske projekter. 

Først som menneskelig modpart til verdens 

mest legendariske monster i opdateringen 

af ’Godzilla’ (2014) og derefter som super-

heltinden Scarlet Witch i ’The Avengers: Age 

of Ultron’ (2015). Nogen vil mene, at hun får 

svært ved at overgå sin præstation fra ’Mar- 

tha Marcy May Marlene’, men med hendes 

talent samt betagende ydre, ligger Hol-

lywood for hendes fødder, og frk. Olsen bli-

ver sandsynligvis svær at overse i fremtiden.

I



DELTAG OG FÅ MULIGHED FOR AT 
VINDE EN REJSE TIL 'MIDDLE-EARTH'

- og hinsides i New Zealand!

I anledning af biografpremieren på ’Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark’ 
onsdag den 11. december, og vores store julekalender på kino.dk, kan du nu 
få chancen for at udforske det betagende ’Middle-earth’ og rejse gennem 
det spektakulære New Zealand! Besøg utrolige locations fra hobbitten Bilbo 
og dværgenes episke rejse.
 
Der er afgang den 28. april og hjemrejse den 5. maj 2014. Rejsen inkluderer 
besøg på forskellige locations fra ’Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark’, 
en tur på den verdensberømte Weta Workshop og en kajakudflugt på 
Pelorus-floden. Alt i alt den ultimative rejse til ’Middle-earth’!

(c) 2013 Warner Bros. Ent. Inc. The Hobbit: The Desolation of Smaug and The Hobbit, names of the characters, events, items and places therein, 

are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions. Inc. All Rights Reserved.

SÅDAN 
DELTAGER DU:
· Gæt flest mulige bille-
 der rigtigt i vores 
 store julekalender-
 konkurrence på www.
 kino.dk, der løber fra 
 den 1.-24. december. 
· Vinderne bliver direkte 
 kontaktet via mail. I så 
 fald flere har gættet 
 lige mange rigtigt, 
 trækker kino.dk lod om 
 vinderen.

UD OG HJEM 
IGEN:
· Fly til og fra samt 

internt i New Zealand 
(ud: 28. april 2014, 
hjem: 5. maj 2014)

· Besøg på diverse film-
kulisser brugt i Hobbit-
ten-trilogien, rundtur i 
Weta Workshop og ture 
rundt i New Zealand.

· Hotel for 2 personer, 
der deler 1 værelse. 
Morgenmad inklude-
ret.

BETINGELSER:
· Hvis vinderen er under 

18 år, skal den anden 
deltager  være en for-
ælder eller værge.

· Vinderen skal have 
gyldigt pas, visum og 
kreditkort med  på 
rejsen.

· Vinderen informeres 
direkte om yderligere 
oplysninger.
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05/12
OLDBOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
Thriller  
I KÆRLIGHEDENS NAVN . . . . . . . . S 17
Dokumentar / Drama

THIS IS NOT A FILM . . . . . . . . . . . . . . s 18
Dokumentar       

 'ADELES LIV: KAPITEL 1 & 2  . . . s 18
Drama / Romantik

PRISONERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Thriller / Drama

11/12
HOBBITTEN:  
DRAGEN SMAUGS ØDEMARK . . . . s 22
Adventure

12/12
GLORIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Komedie / Drama  

A LATE QUARTET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Drama

19/12
BORGMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
Drama / Thriller / Komedie

WALKING WITH DINOSAURS  . . s 28
Animation  / Familiefilm

JUSTIN BIEBER'S BELIEVE . . . . s 29
Dokumentar / Musikfilm

25/12
THOMAS TOG OG VENNERNE:  . . . s 29 
JERNBANENS KONGE  
Animation / Familiefilm

HOKUS POKUS ALFONS ÅBERG . s 29 
Animation / Familiefilm

NYMPHOMANIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32
Drama

FROST  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 33
Animation / Familiefilm

DEN HUNDREDÅRIGE . . . . . . . . . . . . . . . s 34
Komedie

THE SECRET LIFE
OF WALTER MITTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
Komedie / Drama / Adventure

PREMIERE I DECEMBER
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ORIGINALTITEL Oldboy 
    
INSTRUKTØR  Spike Lee  
 
SKUESPILLERE
Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Samuel 
L. Jackson, Sharlto Copley, Michael 
Imperioli    

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  104 minutter 
 
PREMIERE

05/12 

THRILLER

U I P. D K M I S L A B E L . D KMIS.LABEL Distributed by UIP

OldBoy_bioposter_685x1015mm_3mm.indd   1 14-11-2013   11:20:57

Christian Bale, Colin Firth, Clive Owen, Will Smith og Daniel Craig 
fik alle tilbudt hovedrollen, men takkede nej.

H istorien i ’Oldboy’ har fået masser af ben at 

gå på gennem tiden. Først var den en japansk 

manga-tegneserie. Så blev den en succesrig syd-

koreansk film. Og nu er den så blevet til en ameri-

kansk film. Det er da også en ganske vild historie, 

der fortælles i ’Oldboy’. En umiddelbart helt almin-

delig mand, Joe Doucett, tages til fange og holdes 

indespærret på noget, der ligner et hotelværelse i 

20 år uden kontakt til omverdenen. Da han en dag 

slippes ud, har Joe kun én mission i livet: at finde ud 

af hvem der lukkede ham inde, hvorfor de gjorde det 

og derefter slå dem ihjel så hårdt som muligt.

Josh Brolin har den bærende hovedrolle som den 

hævngerrige Joe Doucett. Dermed fortsætter han 

sin stribe af macho-mandige roller, ligesom han 

fortsætter at samarbejde med nogle af USAs mest 

anerkendte og stilsættende instruktører. Han har 

modtaget instruktion fra såvel Oliver Stone som  

Coen-brødrene, og nu er turen kommet til Spike Lee. 

Instruktøren har en original, hårdhændet stil som 

filmskaber, og selvom ’Oldboy’ har været fortalt før, 

skal han nok sørge for at gøre filmen til sin egen. Det 

skal også understreges, at ’Oldboy’ absolut ikke er 

for børn. Der er både ekstrem vold og ekstreme te-

maer på menuen. Rollelisten fyldes ud af Elizabeth 

Olsen, Samuel L. Jackson og Michael (ham den unge 

fra ’The Sopranos’) Imperioli i hver deres birolle.

OLDBOY
JOSH BROLIN HÆVNER SIG

Mere på 
side 12
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rømmen om den perfekte familie er omdrej-

ningspunktet i dokumentaren ’I kærlighedens 

navn’. Filmen følger nogle amerikanske, utilpassede 

unge, der med deres forældres samtykke er ble-

vet tvangsfjernet fra deres hjem og anbragt på en 

opdragelsesanstalt midt i Utahs ørken - langt væk 

fra Hollywoods glamourøse liv og forstædernes 

middelklasseidyl. Fortællingen om teenagerne, der 

ikke har levet op til deres forældres forventninger, 

flettes sammen med instruktørens personlige re-

fleksioner over middelklasseidealet og hans egen 

opvækst.

’I kærlighedens navn’ er instruktøren og forfatteren 

Jon Bang Carlsens 42, film og den er et eksempel 

på den særegne filmstil, han har udviklet gennem 

årene, hvor fiktion og dokumentarisme kombineres. 

Den såkaldte iscenesatte dokumentarisme, rekon-

struerer udsnit af virkeligheden og skaber en poe-

tisk og subjektiv repræsentation af en given situa-

tion. Hans mest kendte værk er dog fiktionsfilmen 

’Ofelia kommer til byen’ fra 1985.

D

I KÆRLIGHEDENS NAVN

ORIGINALTITEL I kærlighedens navn 
 
INSTRUKTØR Jon Bang Carlsen 
 
MEDVIRKENDE 
Robert Adanto, 
Quinn Butter-
field, Melissa 
Carnell, Lude-
wick Graham, 
Daniel Mitchell 
  
LAND  
Danmark, 2013 
 
SPILLETID 
80 minutter 
 
PREMIERE

05/12

DOKUMENTAR / DRAMA

Bang Carlsen har spillet betjent i Lars von Triers ’Forbrydelsens element’ 
og Søren Kragh-Jacobsens ’Drengene fra Sankt Petri’. 

POETISK TVANGSFJERNELSE
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THIS 
IS NOT 
A FILM
ULOVLIG DOKUMENTAR

ORIGINALTITEL In film nist 
 
INSTRUKTØR  
Mojtaba Mirtahmasb, Jafar Panahi 
 
MEDVIRKENDE Jafar Panahi  

 
LAND  
Iran, 2011 
 
SPILLETID 
75 minutter 
 
PREMIERE

05/12

DOKUMENTAR

Det britiske filmmagasin ’Sight & Sound’ kårede ’This Is Not a Film’ som den 8. bedste i 2012.

en anerkendte iranske instruktør Jafar Panahi 

sidder i husarrest i sit hjem i Teheran. Retten 

har stoppet hans igangværende filmproduktion og 

fradømt ham retten til at skrive og instruere film i 

20 år. Men dommen siger ikke noget om at stå foran 

kameraet… Med vennen og kollegaen Mojtaba Mir-

tahmasbs hjælp går han derfor i gang med at fortæl-

le sin historie. Han bruger sin iPhone til at filme sit 

liv i lejligheden, sine gæster og det enorme kæledyr, 

Iguana, som han passer, nu hvor han alligevel ikke 

kan gå ud.

Iran er ikke det letteste land at lave film i, og det 

er bestemt ikke velanset (eller ufarligt) at lave sy-

stemkritiske af slagsen. Derfor blev ’This Is Not a 

Film’ smuglet ud af landet på et usb-stik, indbagt i 

en kage, som blev sendt til Paris og herfra til film-

festivalen i Cannes. Og ad den vej kom Jafar Panahi, 

der modtog Guldpalmen for debutfilmen ’Den hvide 

ballon’ (1995), mod alle odds alligevel til orde. ’This 

Is Not a Film’ er en dokumentar, men kan næppe 

kaldes en film i gængs forstand. Den er nærmere et 

filmkunstnerisk erklæring og en masterclass med 

Panahi i instruktørens lejlighed i Teheran, hvor han 

fortæller om sine idealer for filmkunsten.

D

Den ene af filmens sexscener 
tog hele ti dage at optage.

ymnasiepigen Adèle bor hos sine forældre og 

fører en ret sædvanlig teenagetilværelse med 

lektier, drenge og fester. Hendes skolegang går lidt 

op og ned, men hun er ret sikker på, at hun vil være 

lærer, efter hun har fået studenterhuen. Hendes far 

kokkererer den samme spaghetti hver aften, der går 

med at se TV ved middagsbordet, og få ord udveks-

les mellem dem. Adèles liv ændrer sig dramatisk, da 

hun møder den blåhårede, lidt ældre og drengede 

Emma. Først er Adèle usikker på sine følelser, men 

da hun først giver sig hen til kærligheden og elsko-

ven, lærer hun både at hævde sig selv som kvinde og 

voksen. Men kan forholdet bestå, mens hun søger 

efter sig selv?

I modsætning til mange andre film om homoseksua-

litet handler ’Adèles liv: Kapitel 1 & 2’ ikke udpræget 

om omverdenens fordomme, men derimod om et 

stormfuldt kærlighedsforhold og de op- og nedture, 

det medfører. Det er skildringen af overgangen fra 

teenager til voksen med alt, hvad det indebærer af 

usikkerhed, fejldisponeringer, afprøvning af seksu-

elle grænser og ikke mindst ubetinget hengivenhed 

til et andet menneske. Adèle Exarchopoulos er intet 

mindre end et fund i hovedrollen, og sammen med 

Léa Seydoux (kendt fra bl.a. ’Mission: Impossible - 

Ghost Protocol’) leverer de to hovedroller ekstremt 

udfordrende samt både sjæleligt og fysisk nøgne 

præstationer. Filmens realisme og skuespil gik rent 

ind hos juryen i Cannes, der honorerede den med 

Guldpalmen tidligere på året, og alt i alt har instruk-

tøren Abdellatif Kechiche skabt en kontroversiel 

film med sine langvarende, lesbiske sexscener og 

hudløse skuespil.

G

ADELES 
LIV: 
KAPITEL 1 & 2

Á́

ÅRETS VINDER 
AF GULDPALMEN

ORIGINALTITEL La vie d’Adèle 
 
INSTRUKTØR Abdellatif Kechiche 
 
SKUESPILLERE
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,  
Salim Kechiouche, Aurélien Recoing,  
Catherine Salée  
 
LAND   
Frankrig, Belgien,  
Spanien, 2013 
 
SPILLETID 
179 minutter 
 
PREMIERE

05/12

DRAMA / ROMANTIK



Move 
youR lee

Premium quality denim in motion
Det britiske filmmagasin ’Sight & Sound’ kårede ’This Is Not a Film’ som den 8. bedste i 2012.
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PRISONERS

ORIGINALTITEL  Prisoners   
 
INSTRUKTØR Denis Villeneuve  
  
SKUESPILLERE  
Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal,  
Terrence Howard, Maria Bello,  
Paul Dano, Melissa Leo, Viola Davis  
 
LAND  USA, 2013   
  
SPILLETID  153 minutter  
  
PREMIERE   

05/12

THRILLER / DRAMA

Det er Thanksgiving, og familierne Dover 

og Birch mødes for at fejre den traditions-

rige begivenhed sammen. Stemningen er rolig 

og afslappet, og børnene leger bekymringsløst 

uden for i sneen. Efterhånden går det op for for-

ældrene, at de to yngste piger fra hver familie er 

forsvundet. Det eneste spor er en nedslidt auto-

camper, der nogle timer tidligere stod parkeret 

på deres vej. Det lykkes lederen af politiets in-

tense efterforskning, kriminalassistent Loki, at 

finde og arrestere autocamperens ejer, den min-

dre begavede Alex Jones, men grundet mangel 

på beviser er de tvunget til at løslade ham igen. 

Faren til det ene barn, Keller Dover, er dog fast 

besluttet på, at Alex er kidnapperen, så politiets 

beslutning falder bestemt ikke i hans smag, og 

Keller tager sagen i egen hånd.

’Prisoners’ er en thriller af den slags, som langsomt 

strammer grebet om sit publikum gennem stem-

ning og gribende skuespil. Historien tager fat på 

enhver forældres mareridt, når de to unge piger 

Anna og Joy bliver kidnappet. Men det er også en 

grum fortælling om, hvor langt man vil gå i jagten 

på at få sit barn tilbage. Selvtægt og hævn bliver 

centrale temaer i filmen, som bestræber sig på 

hele tiden at plante moralsk tvivl i publikums sind.

Hugh Jackman spiller den desperate far, der ikke 

helmer, før han har fundet sin datter. Eftersøgnin-

gen tager hårdt på ham, og det overbevisende ved 

Jackmans måske bedste præstation nogensinde 

ligger bl.a. i transformationen fra kernesund til 

bleg og nedslidt mand med et gevaldigt søvnun-

derskud. Når man er vant til at se ham i mere ku-

lørte roller, synes dette et perfekt karrierevalg for 

den 45-årige skuespiller, der er kendt for at spille 

Wolverine i X-Men-filmene.

MÅNEDENS
ANBEFALING 

77 %
99 stemmer
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FÆNGSLENDE THRILLER



Overfor ham finder vi en mindst lige så velspillende Jake Gyl-

lenhaal. Han spiller den dedikerede politimand (et ekko af hans 

nysgerrige journalist i ’Zodiac’) med det nordiske navn Loki, 

hvis fortælling bliver en slags parallelhistorie til Kellers. Loki 

er ekspert i at finde forsvundne personer og har aldrig tabt en 

sag, men denne gang kommer han på en hård prøve, da han skal 

tackle både Keller og Alex. Sidstnævnte bliver spillet af den altid 

interessante Paul Dano, som tidligere nægtede at ytre et ord i 

’Little Miss Sunshine’, og Alex’ tante bliver portrætteret af Me-

lissa Leo, som modtog en Oscar for sin præstation i ’The Fighter’ 

(2010).

  Zodiac – 19%
  Death Wish – 17%
  Ransom – 15%
  Death Sentence – 13%
  Gone Baby Gone –12%
  The Pledge – 11%
  Changeling – 7%
  Law Abiding Citizen – 3%
  Man on Fire – 2%
  The Silence of the Lambs – 1%

’Prisoners’ er en 
thriller af  den slags, 
som langsomt stram-
mer grebet om sit 
publikum gennem 
stemning og gribende 
skuespil.

Instruktør Denis Villeneuve 
blev Oscar-nomineret for sin 
film ’Incendies’ (2010).

FILMENS
ANATOMI

19%

17%

15%13%

12%

11%

7%
3% 2%1%
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ORIGINALTITEL  
The Hobbit: The Desolation of Smaug 
    
INSTRUKTØR  Peter Jackson 
 
SKUESPILLERE
Martin Freeman, Richard Armitage, 
Ian McKellen, Benedict Cumberbatch, 
Luke Evans, Lee Pace, Evangeline Lilly, 
Orlando Bloom, Stephen Fry, Aidan 
Turner, Billy Connolly, Mikael 
Persbrandt, Cate Blanchett, Andy 
Serkis, Hugo Weaving, Christopher Lee, 
James Nesbitt  

LAND USA, New Zealand, 2013  
 
SPILLETID  161 minutter 
 
PREMIERE

11/12 

ADVENTURE

Ligesom den første Hobbitten-film vises 
’Dragen Smaugs ødemark’ i HFR 3D, dvs. 
med ekstra skarpe billeder og forbedret 
3D. Den vises også i almindelig 3D og 2D.

H obbitten Bilbo er langvejs hjemmefra. Hans 

trygge rammer i Shire ligger milevis bag-

ude, og han er omgivet af personer, han knap nok 

kender - troldmanden Gandalf og 13 dværge ført 

an af Thorin. Bilbo er på en farefuld mission med 

målet at tilbageerobre det fortabte dværgekonge-

rige Erebor. Følget har allerede gennemgået man-

ge strabadser, men må fortsætte deres færd mod 

øst, hvor de både møder formskifteren Beorn, de 

farlige skovelvere og kæmpeedderkopperne fra 

Mirkwood.  Efterhånden som de kæmper sig igen-

nem Middle-earths terræn ender de i Lake-town 

ved The Lonely Mountain, hvor de skal stå ansigt til 

ansigt med den største fare af dem alle.

Peter Jackson begav sig med filmatiseringen af 

J.R.R. Tolkiens ’Hobbitten’ ud på sit hidtil vanske-

ligste filmeventyr. Ikke nok med, at han skulle følge 

op på sine hæderkronede, Oscar-vindende Ringe-

nes Herre-film… han skulle tilmed skabe en trilogi 

ud fra blot én bog. Den første film, ’Hobbitten: En 

uventet rejse’ (2012), blev heldigvis et stort hit, der 

indspillede over en mia. dollars på verdensplan. 

De fleste skuespillere fra etteren er tilbage, bl.a. 

Martin Freeman som Bilbo, Richard Armitage 

som Thorin og Ian McKellen som Gandalf. Af nye 

ansigter ses Luke Evans (Fast & Furious 6) som 

bueskytten Bard, Stephen Fry (V for Vendetta) er 

Lake-towns leder, og Evangeline Lily (Lost) spil-

ler elveren Tauriel, som Peter Jackson selv har  

opfundet til lejligheden. Endelig byder filmen på et 

gensyn med Orlando Bloom, der havde rollen som 

Legolas i den oprindelige Ringenes Herre-trilogi. I 

2014 udkommer den sidste del af Hobbitten-filme-

ne med undertitlen ’Ud og hjem igen’.

HOBBITTEN: 
DRAGEN 
SMAUGS 
ØDEMARK
BILBOS EVENTYR
FORTSÆTTER

94,9 %

Mere på 
side 36

1173  stemmer
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GLORIA
SINGLELIVET SOM 
58-ÅRIG

ORIGINALTITEL Gloria 
 
INSTRUKTØR Sebastián Lelio  
 
SKUESPILLERE
Paulina Garcia, Sergio Hernández,  
Diego Fontecilla  

 
LAND  
Chile, Spanien, 
2013 
 
SPILLETID 
110 minutter 
 
PREMIERE

12/12

KOMEDIE / DRAMA

Chiles kandidat til en Oscar-nomine-
ring for Bedste udenlandske film.

en fraskilte Gloria lever en travl, moderne 

hverdag i Chiles hovedstad, Santiago, men 

børnene er flyttet hjemmefra, og når hun kommer 

hjem fra jobbet, mangler der noget. Hun kaster sig 

ud i diverse dates og single-fester for at genfinde 

kærligheden, og selvom der ikke mangler kandida-

ter, er det endnu sværere at finde den rigtige part-

ner som midaldrende end i de mere ungdommelige 

år. Da Gloria møder den pensionerede søofficer, 

Rodolfo, peger pilen dog i retning af en gensidig 

romance med flere stævnemøder og endda fami-

liemiddage til følge. Men det er ikke helt så enkelt 

at stable et velfungerede forhold til Rodolfo på be-

nene, og Gloria må kæmpe for at bevare en form 

for balance uden at miste sin selvstændighed som 

moden kvinde.

Da komediedramaet fik sin debut på årets Ber-

linale, og filmen tonede ud for at blive afløst af 

rulletekster, brød salen ud i begejstrede tilråb og 

generel jubel fra den samlede og massivt klappen-

de verdenspresse. På filmfestivalens sidste dag 

var den stadig blandt favoritterne til Guldbjørnen, 

imens alle havde forudset, at Paulina García ville 

vinde prisen for Bedste kvindelige hovedrolle, hvad 

hun da også gjorde, for sit portræt af den ukueli-

ge titelperson. Filmen er tilmed noget så sjældent 

som en chilensk spillefilm i de danske biografer.

D

Ethan Hawke skulle oprindeligt have spillet en af musikerne.

obert har de sidste 25 år spillet violin i en klas-

sisk stryger-kvartet. Hans kone Juliette er også 

del af kvartetten, og hun må dagligt høre sin mand 

klage over solisten Daniel. Da kvartettens overho-

ved, cellisten Peter, diagnosticeres med Parkinsons 

syge og derfor beslutter at trække sig tilbage, an-

tændes et væld af uforudsete følelser hos gruppens 

resterende, musikalske egoer. Intern konkurrence 

ser nu ud til at kunne splitte en kvartet, der ironisk 

nok er kendt for at mestre Beethovens strygerkvar-

tet No. 14, opus 131, som skal spilles uden stop og 

uden hensyn til livets strabadser. 

Med Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman, 

Mark Ivanir og Catherine Keener i de bærende rol-

ler får nogle af Hollywoods dygtigste karakterskue-

spillere lov til at stjæle rampelyset som excentriske 

musikere med en dagsorden, der ikke kun handler 

om Beethoven. Skuespillerne har tilsammen otte 

Oscar-nomineringer på cv’et og både Hoffman og 

Walken har vundet den gyldne statuette for hen-

holdsvis ’Capote’ (2005) og ’The Deer Hunter’ (1978). 

Instruktøren Yaron Zilberman har tidligere lavet do-

kumentarfilm, men debuterer med ’A Late Quartet’ 

indenfor fiktionsgenren.

 

R

A LATE 
QUARTET
LIVET SOM 
ANDENVIOLIN 

ORIGINALTITEL A Late Quartet 
 
INSTRUKTØR Yaron Zilberman  
 
SKUESPILLERE
Christopher Walken, Philip Seymour 
Hoffman, Catherine Keener, Mark Ivanir, 
Imogen Poots, Wallace Shawn  
 
LAND   
USA, 2012 
 
SPILLETID 
105 minutter 
 
PREMIERE

19/12

DRAMA
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BORGMAN
DJÆVELEN KOMMER 
PÅ BESØG

ORIGINALTITEL Borgman 
 
INSTRUKTØR Alex van Warmerdam 
  
SKUESPILLERE
Jan Bijvoet, Hadewych Minis,  
Sara Hjort Ditlevsen 

 
LAND  
Holland, 2013 

SPILLETID 
113 minutter 
 
PREMIERE

19/12

DRAMA / THRILLER / 
KOMEDIE

’Borgman’ er Hollands officielle bud på en Oscar-vinder.

a ’Borgman’ blev vist på årets filmfestival i 

Cannes, blev den modtaget med vidt forskel-

lige reaktioner. Efterfølgende beskrev publikum 

den som en surrealistiske, absurd, sjov, voldelig gy-

ser-drama-komedie. Med andre ord en vild blanding 

af genrer, og den er af samme årsag svær at vide 

sig klog på. Historien omhandler en bums, der ma-

nipulerer sig ind hos en overklassefamilie og lang-

somt forvandler deres tilværelse til et mareridt. Det 

er dog ikke bare filmens plot, der er værd at lægge 

mærke til, men også filmens form. 

Man skal nemlig være indstillet på at blive talt til i 

et filmsprog, der måske ikke hele tiden er lige let at 

forstå. Som publikum kan man eksempelvis aldrig 

vide sig sikker på, om det man ser, er mareridt, hal-

lucinationer eller virkelighed. Det ene øjeblik spiller 

skuespilleren Jan Bijvoet rollen som Borgman, men 

pludselig spiller han også andre roller. Samtidig ud-

fører Borgman (og hans kumpaner) nogle djævelske 

gerninger, men titelkarakteren fremstilles alligevel i 

et sympatisk lys. Filmen er fyldt med modstridende 

aspekter, og ’Borgman’ er ikke en film for alle, men 

giver muligheden for en anderledes filmoplevelse.

D

3D-systemet, der er blevet brugt til filmen, hedder Fusion 3D og er det samme 
system, man brugte til ’Avatar’ (2009) og ’Transformers: Dark of the Moon’ (2011).

or 70 millioner år siden regerede dinosaurer-

ne Jorden. Det var en hård tid, hvor kun den 

stærkeste overlevede. Den unge pachyrhinosaurus, 

Patchi , lever sammen med sin flok samt to venner 

Scowler og Juniper. Dinosaurflokken må migrere fra 

deres område, hvilket betyder, at Patchi  i bogstave-

ligste forstand bliver nødt til at vokse med opgaven. 

Samtidig kommer et farligt, T-Rex-lignende rovdyr 

på sporet af dem, nemlig den dødsensfarlige Gor-

gon.

’Walking with Dinosaurs’ er baseret på den britiske 

BBC-miniserie fra 1999, som har vundet både Emmy- 

og BAFTA-priser. Filmen tilføjer 3D til de dokumen-

tarlignende optagelser, som mestendels er foreta-

get i Alaska, så målet er, at lade publikum komme 

endnu tættere på fortidsøglerne. Alle dinosaurerne 

er animerede, og der er tale om en helt ny, fiktiv hi-

storie om dinoer, der forsøger at overleve i en barsk 

verden. De originale stemmer leveres af John Legui-

zamo (Moulin Rouge!), Justin Long (Live Free or Die 

Hard), Tiya Sircar (Friends with Benefits) og Charlie 

Rowe (The Golden Compass).

F

WALKING 
WITH 
DINOSAURS
FORTIDENS ØGLER

ORIGINALTITEL  
Walking with Dinosaurs 
 
INSTRUKTØR  
Neil Nightingale, Barry Cook  
 
STEMMER
Caspar Phillipson, Mathias Klenske,  
Julian Thiesgaard Kellerman,  
Katrine Greis-Rosenthal  
 
LAND   
UK, USA,  
Australien, 2013 
 
SPILLETID 
97 minutter 
 
PREMIERE

19/12

ANIMATION /  
FAMILIEFILM



29KINO.DK // DECEMBER 2013

HOKUS 
POKUS
ALFONS 
ÅBERG

THOMAS TOG OG VENNERNE: 
JERNBANENS KONGE 

JUSTIN BIEBER'S BELIEVE

DET ER SVÆRT 
AT VÆRE FOR LILLE

ORIGINALTITEL  
Hokus pokus Albert Åberg 
 
INSTRUKTØR Torill Kove 
 
STEMMER
Alfred Larsen, Lars Brygmann,  
Nikolai Aamand, Sigrid Risbjerg Tolstrup, 
Stig Hoffmeyer  

LAND  
Norge, Sverige, 
Danmark, 2013 
 
SPILLETID 
72 minutter 
 
PREMIERE

25/12

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

Den første bog om Alfons Åberg hed ’Godnat, Alfons Åberg’.

lfons Åberg er begyndt i skole og fylder snart 

syv år. Derfor synes han, at det er smadder 

uretfærdigt, at hans far stadig mener, han er for lille 

til at få en hund. Alfons gør alt for at vise, at han er 

stor nok, men det er svært at virke overbevisende, 

når man stadig bruger en fantasiven til at løse sine 

problemer. Da Alfons og hans venner møder en va-

skeægte tryllekunstner, får den lille dreng nyt håb 

og kaster sig entusiastisk ud i magiens verden. Men 

selvom Alfons hurtigt må indse, at alverdens trylle-

rier ikke kan skaffe ham det ønskede kæledyr, bliver 

mødet med magien en stor oplevelse.

Gunilla Bergströms første bog om Alfons Åberg ud-

kom i 1972, og siden er det blevet til 25 bøger, trykt i 

tæt på otte millioner kopier og oversat til næsten 30 

sprog. I starten af 80erne blev historien om Alfons 

og hans fantasiven til en TV-serie med stor succes, 

ikke mindst fordi Bergström ganske banebryden-

de indlemmede elementer som skilsmisse og krig i 

børnehøjde samt skrev om far frem for mor. ’Hokus 

pokus Alfons Åberg’ er den første spillefilm over det 

velkendte univers, og bag filmen står den norske in-

struktør Torill Kove, der i 2007 vandt en Oscar for 

Bedste animerede kortfilm med ’Den danske dikte-

ren’ (2006).

A

RIDDERE PÅ SPORET
DO YOU BELIEBE?

ORIGINALTITEL  
Thomas & Friends: King of the Railway 
 
INSTRUKTØR Rob Silvestri 
  
STEMMER Lars Mikkelsen, Troells Toya,  
Torbjørn Hummel, Caspar Phillison 

LAND UK, 2013  

SPILLETID  62 minutter 
  
PREMIERE

25/12

ORIGINALTITEL  
Justin Bieber’s Believe 
  
INSTRUKTØR Jon M. Chu 
  
MEDVIRKENDE Justin Bieber, Usher  
Raymond IV, Pattie Mallette, Scooter Braun 

LAND USA, 2013  

SPILLETID Afventer 
  
PREMIERE

19/12

ANIMATION / FAMILIEFILMDOKUMENTAR / MUSIKFILM

homas, Percy og James får sig en stor overraskelse og ikke mindst 

en meget vigtig opgave, da en helt speciel gæst ankommer til de-

res ø, Sodor. Togene møder nye venner og kommer på en ridderfærd med 

våbenskjolde, rustninger og legender om gamle helte. Deres tapperhed 

bliver tilmed sat på prøve, da deres nye ven Stephen forsvinder. Kan Tho-

mas finde ham? Vil togene afsløre sandheden om Sodors store mysterium? 

’Thomas Tog og vennerne: Jernbanens konge’ er baseret på TV-serien for 

børn, som debuterede på britiske ITV helt tilbage i 1984. Dengang brugte man 

rigtige modeltog til at filmatisere Wilbert og Christopher Awdrys bøger ’The 

Railway Series’, men i 2009 begyndte serien at blive animeret ved hjælp af 

computere. I alt 416 episoder er det blevet til fordelt på 17 sæsoner. ’Thomas 

Tog og vennerne: Jernbanens konge’ er den ottende spillefilm over serien.

anadiske Justin Bieber slog igennem som YouTube-fænomen i 2008, 

hvor han blev opdaget af talentmanageren Scooter Braun. Siden er 

det kun gået én vej for Bieber - og det er opad. Han har fans over hele 

verden, der skriger hans navn, når han går på scenen, og han har solgt 

albums i millionvis samt vundet en lang række priser, bl.a. flere American 

Music Awards. Hans tredje album, ’Believe’, ligger til grund for en læn-

gere turné i 2012-13, og dokumentaren giver indblik i livet for den unge 

verdensstjerne og er både med, når han er backstage og giver koncert.

’Justin Bieber’s Believe’ følger op på dokumentaren ’Never Say Never’ fra 

2011. Jon M. Chu, der slog igennem med dansefilmene ’Step Up 2: The 

Streets’ (2008) og ’Step Up 3D’ (2010), har igen fulgt Bieber på og udenfor 

scenen og interviewet folkene omkring ham, bl.a. hans mor Pattie Mallet-

te, mentoren Usher Raymond IV og manageren Scooter Braun.

TC
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ORIGINALTITEL Nymphomaniac 
    
INSTRUKTØR  Lars von Trier  
 
SKUESPILLERE
Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, 
Stellan Skarsgård, Christian Slater, 
Jesper Christensen, Stacy Martin, 
Nicolas Bro, Mia Goth, Connie Nielsen, 
Uma Thurman, Jens Albinus, Jamie Bell, 
Willem Dafoe, Udo Kier, Jean-Marc 
Barr, Omar Shargawi, Sophie Kennedy 
Clark    

LAND Danmark, Tyskland,  
Frankrig, Belgien, UK, 2013  
 
SPILLETID  Afventer 
 
PREMIERE

25/12 

DRAMA E n kold vinteraften finder den ældre, charme-

rende ungkarl, Seligman, en 50-årig kvinde 

ved navn Joe tævet til ukendelighed i en gyde. Han 

tager Joe med hjem for at pleje hende, mens han 

spørger ind til hendes liv. Han lytter intenst, imens 

hun fortæller sin overdådige og saftige livshistorie 

med mange facetter, rige på associationer og plud-

selige indskydelser. Hun er nemlig selvdiagnostice-

ret nymfoman med alt, hvad det indebærer af seksu-

elle eskapader og erotiske oplevelser.

Lars von Triers film deler ofte vandene. Hans provo-

kerende tilgang til mediet har vundet adskillige pri-

ser med Guldpalmen til ’Dancer in the Dark’ (2000) 

som højdepunkt. Senest blev hans film ’Melancholia’ 

(2011) hædret med prisen for Bedste skuespillerinde 

(Kirsten Dunst), men samtidig fik instruktøren gjort 

sig uheldigt bemærket med nogle udtalelser om Hit-

ler, der betød bortvisning fra festivalen. Derfor har 

Trier valgt at give sig selv mundkurv på og udtaler 

sig ikke om ’Nymphomaniac’. Filmen taler dog for 

sig selv med utilsløret sex og en imponerende række 

af skuespillere med både internationale stjerner og 

danske topnavne på rollelisten.

NYMPHOMANIAC
TRIERS NYESTE PROVOKATION

73,6 %
76 stemmer

Lars von Trier ønskede, at filmen skulle vare hele fem en halv time. 
Biografversionen i Danmark kommer dog til at vare i omegnen 
af fire timer med en pause i midten.
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Før 3D-udgaven af ’Frost’ vises den veloplagte 
kortfilm ’Get a Horse!’ med Mickey Mouse 
og andre klassiske Disney-figurer.

FROST

79,5 %
115 stemmer

P rinsesserne Anna og Elsa vokser op som tætte 

søstre, og lillesøsteren Anne elsker, når Elsa 

bruger sine magiske kræfter til at skabe is, sne og 

kulde. Men da hendes evne bliver skyld i et uheld, 

beslutter deres forældre at skille de to søskende ad 

samt skjule Elsas kræfter for både omverdenen og 

Anna. Flere år senere er regentparret afgået ved dø-

den, og Elsa skal krones som dronning samt genfor-

enes med sin søster. Men hun kan ikke kontrollere 

sine kræfter. I raseri kommer hun til at indhylle kon-

geriget i evig vinter, og flygter langt op i bjergene. 

Nu må den altid optimistiske Anna danne par med 

is-eksperten Kristoffer, hans trofaste rensdyr Sven 

og den levende snemand Olaf for at bryde den is-

nende forbandelse. 

Disneys nye animationsfilm er inspireret af H.C. An-

dersens klassiske eventyr ’Snedronningen’ om en 

ond dronning, der får små børn til at glemme barne-

troen. Handlingen i ’Frost’ er mildest sagt markant 

anderledes, men genbruger Andersen-karakterens 

kolde evner som udgangspunkt for fortællingen. 

Medinstruktøren Chris Buck har tidligere stået bag 

Disney-filmen ’Tarzan’ fra 1999, men ’Frost’ minder 

med sine magiske elementer og stærke kvindelige 

karakterer dog mere om andre andre Disney-even-

tyr som ’Den lille havfrue’ (1989), ’Skønheden og 

udyret’ (1991) og ’To på flugt’ (2010). De amerikan-

ske stemmer leveres af bl.a. Kristen Bell, Alan Tudyk 

og Josh Gad.

DISNEY GENFORTOLKER H.C. ANDERSEN

ORIGINALTITEL Frozen  
 
INSTRUKTØR  
Jennifer Lee, Chris Buck  
 
STEMMER
Martin Brygmann, Maria Lucia  
Heiberg Rosenberg, Rasmus Botoft, 
Kristine Yde Eriksen, Szhirley, Kenneth 
M. Christensen, Christian Lund 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  
102 minutter 
  
PREMIERE

25/12

ANIMATION / 
FAMILIEFILM
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istorien om Allan Karlsson begynder, den dag 

han fylder hundrede år. Egentlig er der lagt op 

til lavmælt fejring af ham på plejehjemmet, men Al-

lan har fået nok. Han flygter derfor og falder ved et 

tilfælde over en kuffert fuld af narkopenge. Derfra er 

Allan en jaget mand. Med både gangstere, politiet og 

sin egen familie i hælene går det over stok og sten. 

På sin vej stifter han mange nye bekendtskaber, 

der får ham til at reflektere over sit lange liv. Al-

lan Karlsson er nemlig ingen hr. Hvem-som-helst. 

Han har gennem sit liv mødt flere kendte perso-

ner end de fleste, og han har været til stede ved 

flere historiske begivenheder end nogen anden. 

Han redder eksempelvis den spanske diktator

Francos liv ved et tilfælde, hvilket Stalin senere 

skælder ham ud over, men hvad gør det, når man 

er bonkammerater med Winston Churchill og præ-

sident Truman?

Svenske Jonas Jonassons roman ’Den hundredårige 

der kravlede ud af vinduet og forsvandt’ var popu-

lær læsning for et par år tilbage, og mange har med 

spænding set frem til filmatiseringen. Filmelskere 

vil hurtigt tænke på ’Forrest Gump’ (1994), når de 

hører om dette plot. Dog er ’Den hundredårige’ umi-

skendeligt svensk, og det er tydeligt, at Allan Karls-

son kommer fra samme hyggelige og eventyrlige 

land som Pippi Langstrømpe.

H

DEN 
HUNDRED-
ÅRIGE
ET MAGELØST LIV

ORIGINALTITEL Hundraåringen  
som klev ut genom fönstret och försvann 
 
INSTRUKTØR Felix Herngren  
 
SKUESPILLERE
Robert Gustafsson, Iwar Wiklander,  
David Wiberg, 
Mia Skäringer 
 
LAND  
Sverige, 2013 
 
SPILLETID 
Afventer 
 
PREMIERE

25/12

KOMEDIE

THE SECRET 
LIFE OF 
WALTER 
MITTY
DAGDRØMMER PÅ EVENTYR

ORIGINALTITEL  
The Secret Life of Walter Mitty 
 
INSTRUKTØR Ben Stiller 
 
SKUESPILLERE
Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott,  
Sean Penn, Shirley MacLaine,  
Patton Oswalt, Kathryn Hahn 

 
LAND  
USA, 2013 

SPILLETID 
114 minutter 
 
PREMIERE

25/12

KOMEDIE / DRAMA / 
ADVENTURE

otoredaktøren Walter Mitty er en ægte helt, 

der altid er på præcis det rigtige sted på det 

rigtige tidspunkt, hvor han gør og siger det helt rig-

tige. I hvert fald i hans dagdrømme. I virkeligheden 

lever han et mere almindeligt liv med sit arbejde 

på magasinet Life i New York. Han bliver mobbet 

af næsten alle omkring ham, fordi han nu og da 

forsvinder ind i sine egne, vilde dagdrømme. Men 

da fotografiet til magasinets storstilede og sidste 

papirforside forsvinder, ender Mitty på et ægte 

eventyr, der bringer ham til nogle af Jordens fjerne-

ste egne. Og inden han når at få set sig om, er den 

almindelige mand begyndt at finde sin plads i livet. 

Walter Mitty er svær at sætte i bås, både som karak-

ter, historie og film, så fokuser i stedet på filmens 

instruktør, producer og hovedrolleskuespiller. Det 

er nemlig en og samme person i form af Ben Stil-

ler. Han har skabt en karriere bestående af ekstremt 

succesfulde komedier med ganske få afstikkere til 

andre genrer såsom ’Reality Bites’ (1994). ’The Se-

cret Life of Walter Mitty’ er både en klassisk Ben 

Stiller-komedie med absurde og komiske scener, 

men også et drama om at finde sig selv. Tænk ’For-

rest Gump’ (1994) møder ’Tropic Thunder’ (2008), og 

du er i nærheden... og så alligevel overhovedet ikke, 

for ’The Secret Life of Walter Mitty’ er helt sin egen.

F

’Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann’ blev den mest solgte bog i Sverige i 2010.

Filmen er baseret på en novelle af James Thurber fra 1939, 
der første gang blev filmatiseret i 1947. 
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NÆSTE MÅNEDS FILM

02/01
FRUITVALE STATION
Sundance-vinder

DELIVERY MAN
Vince Vaughn er far til 533 børn

PARANORMAL ACTIVITY:  
THE MARKED ONES
Paranormal Activity 4½

09/14
KARTELLET
Korruption, ulovlige aftaler  
og én hæderlig mand

TAD STONES  
- DEN FORTABTE EVENTYRER
Uheldig helt i forvekslingseventyr

TILBAGE I RINGEN
Rocky Balboa vs. Raging Bull

THE WOLF OF WALL STREET 
Scorsese og DiCaprio indtager finansverdenen

16/01
JACK RYAN: SHADOW RECRUIT
Tom Clancys CIA-agent slår til igen

ONE CHANCE
Filmen om Paul Potts

23/01
AMERICAN HUSTLE 
Stjernespækket svindlerhistorie

DEN GRØNNE CYKEL
Arabisk drama

EMIL OG IDA FRA LØNNEBERG
Emiiiiiiiiiiiil!

MANDELA - VEJEN TIL FRIHED
Nelson Mandelas liv

30/01
ANCHORMAN:  
THE LEGEND CONTINUES
Still classy!

DET REGNER MED FRIKADELLER 2
Madresternes hævn

FREE FALL
Politimand og mand imellem

LIVETS BLOMST
60-årig ungkarl med midtvejskrise

YVES SAINT LAURENT
Modeskaberens liv og karriere

'

DET REGNER MED FRIKADELLER 2

AMERICAN HUSTLE 

KARTELLETJACK RYAN: SHADOW RECRUIT

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

THE WOLF OF WALL STREET 

JANUAR 2014

DEN 
HUNDRED-
ÅRIGE
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HVAD SYNES DU SELV OM THORIN 
- HVOR SYMPATISK ER HAN?
Jeg kan godt lide ham, men det tog mig et stykke tid. 

Jeg læste bogen og tidlige versioner af manuskriptet 

og rullede øjne. Han taler på en måde, selv Tolkien 

beskriver som næsten overartikuleret, og jeg tænk-

te: ”Hvordan skal jeg lige forelske mig i den her ka-

rakter?” Men han er blevet udstyret med en vis no-

bilitet og en forståelse for hans mission, der går ud 

over egen grådighed. Forhåbentlig forstår publikum 

ham uden nødvendigvis at være enig. Det fik mig til 

at synes bedre om ham, end jeg måske gjorde i bo-

gen. Han er enormt selvhøjtidelig og blottet for hu-

mor, men vi har fundet på enkelte mere humoristisk 

scener til Thorin. Måske kommer de med i filmen, el-

ler også kommer de først med som ekstramateriale. 

HVAD IMPONERENDE DIG MEST VED DEN FØR-
STE FILM?
Det største indtryk, for mit vedkommende, var se-

kvensen med ørnene hen imod slutningen. Alt, vi 

havde set under optagelserne, var noget, der ligne-

de store, grønne bananer på nogle stativer. At se, 

hvordan det så ud i filmen, var fantastisk. Jeg var 

meget glad.

HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL I DEN NYE FILM?
Det er svært, men ærligt talt glæder jeg mig mest til 

dragen. Jeg har set små brudstykker og få millimeter 

af kroppen. Den er utroligt detaljeret, og jeg tror, 

det bliver ret fantastisk. 

INTERVIEW

De fleste 

mennesker,

der gør noget 

ekstraordinært, 

har ingen anelse 

om, hvad de er i 

stand til at gøre, 

før de bliver 

presset til det.

RICHARD ARMITAGE

THORIN 
OAKENSHIELD

”
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BILBO BAGGINS

VEM ER BILBO?

Han er os alle sammen. Han er dig. Han er mig. Han er 

publikum. Han er læseren af bogen, og han er den, der ser 

filmen. Han er det tætteste på et almindeligt menneske i 

hele fortællingen, fordi han egentlig bare vil leve et relativt roligt, sik-

kert og ikke-voldeligt liv. Hvilket er det, som de fleste mennesker vil. 

De ønsker i hvert fald ikke at være i krig. De ønsker ikke at dræbe eller 

blive dræbt. Han har lige så mange dimensioner, som vi har, eller burde 

have, og han er også en smule selvretfærdig. Han er også tøvende, lidt 

bange og ikke den mest vovemodige, men på den anden side tager han 

ud på denne her tåbelige rejse, han slet ikke behøvede at tage med 

på. Overhovedet. Den er ikke i hans interesse, det er ikke for at 

redde sit eget liv men mere som et nicheprojekt i selskab med en 

gruppe, han ikke engang bryder sig specielt meget om. Men han 

gør det for at give sig selv det spark i røven, han behøver, fordi 

han lever et meget komfortabelt, men i sidste ende, forholdsvist 

kedeligt liv.

MEN HAN ÆNDRER SIG UNDERVEJS…

Ja, man ser det i den første film, hvor han hen imod slut-

ningen bliver lidt mindre stiv i betrækket og mere funk-

tionel. Det fortsætter i den grad i film nr. 2. Hans indre 

gnist tændes, når det bliver et spørgsmål om liv og død, 

og han er nødt til at skride til handling. Og som i bogen 

gør han det faktisk meget godt. Han er god til ting, 

han aldrig troede, at han ville være god til, og på den 

måde bliver han en meget større del af gruppen. Det 

er ikke længere nogle dværge og Bilbo men et rigtigt 

fællesskab. Og de har brug for ham. Ikke bare som 

en maskot eller én at tale ned til. Han redder deres liv og mere end én 

gang. I Hobbitton havde han sikkert ikke erfaring med andet end at gå 

fra sit hjem til markedet og bagefter pubben. Men de fleste mennesker, 

der gør noget ekstraordinært, har ingen anelse om, hvad de er i stand til 

at gøre, før de bliver presset til det. Ingen har specielt meget lyst til at 

skulle løfte en bil væk fra et barn eller kæmpe mod en glubsk hund, men 

de gør det, fordi de skal. Bilbo tænker ikke: ”Ja, jeg vil sgu kæmpe mod 

nogle gigantiske edderkopper,” men han gør det alligevel. Haha. Han 

repræsenterer noget universelt, som jeg tror, alle kender til. Hvordan 

ville jeg selv reagere i situationen? Ville jeg være modig? Hvordan ville 

jeg klare mig mod en fjende? Hvis Bilbo er, som mennesker er flest, og 

hvis Bilbo er publikum, kan vi relatere til ham, som til vores egen indre 

stemme. Fordi de fleste mennesker - uanset hvor meget vi end tror, vi 

ville være okay med situationen - ville være fucking skrækslagne.

EN ANDEN FORM FOR MOD ER AT SPILLE KARAKTERER FRA  

VOLDSOMT POPULÆRE ROMANER SOM ARTHUR DENT OG SELV- 

FØLGELIG BILBO. NYDER DU UDFORDRINGEN?

Haha. Ja, jeg nyder det, hvis jeg godt kan lide projektet. Men på skue-

spilleruddannelsen, hvilket folk sikkert også sætter pris på, tænkte jeg 

aldrig: ”Jeg er nødt til at kaste mig over berømte litterære figurer!” Jeg 

troede aldrig, det ville ske, og det var ikke en plan. Jeg ser altid mest på 

manuskriptet. Jeg kan godt læse noget i en bog og tænke: ”Den karakter 

ville jeg elske at spille,” men kun hvis manuskriptet er godt. Man kan lave 

en forfærdelig version af ’Hobbitten’, en forfærdelig version af ’Doktor 

Zhivago’, en forfærdelig udgave af ’1984’, en forfærdelig udgave af alt, 

man gerne ville have var godt, men med film kan det altid gå begge veje.

Da Martin Freeman, nærmest vinkende, træder ind i suiten på et femstjernet hotel 

i London, er hans facon præcis som ventet. Den 42-årige skuespiller er iført en utra-

ditionel tweet-jakke, der får ham til at ligne en moderne Dr. Watson, og med sine 

hurtige, afmålte bevægelser, fremstår han en lille smule kejtet, imens han smiler 

imødekommende og beklager sin voldsomme forkølelse. Jeg skal tydeligvis tale 

med en ualmindelig venlig mand, og efter få minutter virker ingen andre skuespille-

re mere skabt til den monumentale rolle som hobbitten, Bilbo Baggins, fra Tolkiens 

roman. Ham der i den første film tog ud på en uventet rejse, og som denne gang 

står overfor den mest frygtede drage i Middle-earths historie.

H

AF SØREN SØNDERGAARD
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Du kan godt drage nogle paralleller. I starten ved 

man ikke, om Bard er god eller ond, og han har sin 

egen agenda. Men for mig er det kun dejligt at bli-

ve sammenlignet med en så fantastisk og succes-

fuld karakter som Aragorn, som Viggo Mortensen 

portrætterede fremragende. Når du ser filmen, vil 

du opdage meget store forskelle på karaktererne. 

Bard er en utraditionel helt. Han vil ikke gøre noget 

som helst, der ikke er med til at beskytte hans børn. 

Alt, hvad han gør i livet, handler om hans familie. 

Han er fattig og lever fra hånden til munden, så der 

er store forskelle. Men han træder til og gør noget, 

der er storslået og beundringsværdigt. Og der be-

gynder man at se elementer af Aragorn. Om ti år vil 

folk sige: ”Der er noget af Bard the Bowman i ham 

Aragorn.” Haha.

HVILKEN SCENE I ’DRAGEN SMAUGS ØDEMARK’ 
ER DIN FAVORIT?
Jeg tror, at Lake-town bliver visuelt imponerende og 

magisk. Nu arbejdede jeg selvfølgelig på settet, og 

jeg har en ide om, hvordan byen kommer til at se ud 

på lærredet, men når scenerne først er helt færdige, 

vil man støde på en ny verden, hvis mage man aldrig 

har set. Efter Mirkwood, og alle de andre ting, kom-

mer man til menneskeligt territorium, der vil blæse 

folk bagover. Jeg synes, vi skylder Tolkien at sætte 

pris på Lake-town i lidt længere tid, end vi gør i bo-

gen. Med respekt for bogen har byen meget mere at 

byde på. Det er vores chance for at vise det rigtige 

Lake-town med alle dens politiske, korrupte, mørke 

og desperate aspekter. Der foregår meget, og byen 

er en god baggrund for dværgenes ankomst. Den er 

noget særligt, og det ser jeg meget frem til.

KAN DU MÆRKE FORVENTNINGSPRESSET?

Nej, jeg følte aldrig presset fra fanbasen over min rolle som Bilbo. Hvis du er 

en stor fan af bogen, kommer jeg alligevel ikke til at udkonkurrere din egen 

Bilbo, der, under alle omstændigheder, vil være en meget bedre Bilbo. Er du 

åben for en gengivelse af karakteren, er jeg villig til at gøre et forsøg. Men ja… 

Det er enten modigt eller dumdristigt! Haha. Heldigvis har jeg aldrig taget det 

udefrakommende pres på mig. Jeg lægger pres nok på mig selv i forvejen ved 

gerne at ville gøre mit arbejde godt og være selvkritisk. Tanken om, at alle de 

her mennesker nu skal se mig som Bilbo Baggins, har jeg ærligt talt aldrig no-

gensinde haft. Når en film får premiere, vil man selvfølgelig gerne have, at folk 

kan lide den, men det var ikke noget, jeg spekulerede over, da jeg takkede ja til 

rollen. Hvis jeg var blikkenslager, og nogen bad mig om at spille Bilbo Baggins, 

ville jeg blive skræmt, men nu er jeg skuespiller, og det er lige præcis en sådan 

chance, man gerne vil have. Jeg er bange for alle mulige andre ting i mit liv, men 

ikke for mit arbejde.

FØLES DET SÆRT AT SE SIT EGET ANSIGT PÅ PLAKATER OVERALT?

Det føles meget sært! Under optagelserne tænker jeg ikke på publikum over-

hovedet. Så snart man tænker på, hvad publikum vil have, er man færdig. Så 

stopper man med sin egen fortolkning af karakteren, og det skal altid være dig 

selv, der går forrest. Men det er underligt at blive en del af offentligheden. På 

en måde bliver man fuldstændig vant til det. Jeg lever nu hele mit liv ud fra 

den forståelse, at hvis jeg spiser middag på en restaurant, skal jeg hele tiden 

være opmærksom på, hvad de laver ved bordet derovre, om de kommer herover 

osv. Og hvis jeg spiser middag med nogen, som ikke er vant til at gå ud med 

mig, spørger de ”Sker det her virkelig hele tiden?” Og ja. Det sker virkelig hele 

fucking tiden! Men man lærer at lægge mindre mærke til opmærksomheden. 

Derfor er det blevet mindre underligt, men det er mærkeligt at blive opfattet 

som offentlig ejendom, for sådan var livet ikke, da du var 10 eller 20 år. Det er 

unaturligt. Det er det faktisk…

Martin Freeman: 
Mit sværd og ét sæt ører.

Richard Armitage: 
Sværdet Orchrist. De 
lavede 1000, men min 
er det originale!

Luke Evans: 
Mit sværd, som hænger 
på væggen derhjemme.

Lee Pace: 
Mit elversværd, som 
står i paraplyholderen.

MED FRA SETTET: 

LUKE EVANS

BARD THE 
BOWMAN

BARD THE BOWMAN ER BLANDT DE FÅ MEN-
NESKELIGE HELTE I TOLKIENS UNIVERS. HVOR 
MEGET HAR HAN TILFÆLLES MED ARAGORN?
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HVAD ER SÅ DE STØRSTE FORDELE VED AT VÆRE MED I EN GIGANTISK 

FRANCHISE SOM ’HOBBITTEN’?

Jeg spiller hobbitten i ’Hobbitten’! At kunne sige det er ret godt. Det åbner 

døre, og man bliver behandlet godt af alle. Dem der ikke kan lide filmen, eller 

ikke kan lide mig, har tendens til ikke at fortælle mig det direkte. Det gør de 

på internettet i stedet. Haha. Men nej, der er kun kommet gode ting ud af min 

rolle som Bilbo.

HVORDAN ER PETER JACKSON?

Han er et hæderligt menneske. Og det er i min verden den højeste ros, man 

kan få. Han er meget ligetil, og han gør ikke instruktionen sværere, end den bør 

være for at demonstrere, hvor klog han er. Han giver ro til, at man kan prøve 

ting af, og han er god at forhandle med. Har du noget at sige, lytter han. Han 

er måske ikke enig, og i så fald er det ham, der bestemmer. Men han råber og 

skriger ikke. Hvis jeg har et forslag til en scene, og jeg har talt i mere end 30 

sekunder, kan jeg lige så godt give op. For så har jeg ikke fået ham overbevist. Er 

han enig, siger han det med det samme. Jeg kan virkelig godt lide ham. Han er 

stadig en fanboy. En 12-årig med fuldskæg.

HVILKEN SCENE I ’DRAGEN SMAUGS ØDEMARK’ SER DU MEST FREM TIL?

Jeg elsker flugten i tønderne, og det gør jeg også i bogen. Det bliver både sjovt 

og spændende, selvom jeg endnu ikke har set filmen. Edderkopperne ser jeg 

også frem til og selvfølgelig scenerne med dragen, der på en måde kan minde 

om dem med Gollum. Jeg har set enkelte ting med Smaug, og jeg tror folk bliver 

meget begejstrede. Men ærligt talt. Han ligner en drage. Haha. Præcis som de 

fleste forestiller sig, en drabelig og gigantisk drage bør se ud.

Luke Evans: 
Mit sværd, som hænger 
på væggen derhjemme.

Lee Pace: 
Mit elversværd, som 
står i paraplyholderen.

Jeg lever nu hele mit liv ud fra den forståelse,

at hvis jeg spiser middag på en restaurant, 

skal jeg hele tiden være opmærksom på, 

hvad de laver ved bordet derovre, om de

kommer herover osv.

”

”

’Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark’ har premiere 
den 11. december. 

HVAD SYNES DU SELV OM THRANDUIL?
Han er ikke ligefrem den mest nuttede elver. Og 

heller ikke den kærligste far for Legolas. Vi har for-

skellige syn på verden. Legolas bliver jo efterfølgen-

de den, han er i ’Lord of the Rings’, imens Thranduil 

fortsætter med at leve sit liv for lukkede døre. Det er 

en kompliceret konflikt mellem Legolas og ham. Jeg 

havde i øvrigt ikke drømt om, at jeg nogensinde skul-

le spille Orlando Blooms far. Men Thranduil er gene-

relt ligeglad med, hvad folk mener. Han har været 

her længe. Han er 3.000 år gammel. Personligt er jeg 

ikke uenig i hans beslutninger. Altså, dværgene er på 

vej til at vække en drage! Hvem ville ikke forhindre 

nogen i det. Men han er en gåde, og jeg opdager sta-

dig nye sider af ham. Tolkien beskriver Mirkwood-el-

verne som mindre kloge og mere farlige end andre 

elvere. Thranduil er også én af de første elvere, som 

Tolkien beskrev.

HVAD GLÆDER DU DIG MEST TIL I DEN NYE FILM?
Jeg har intet set af Beorn, og jeg er meget spændt på 

at se, hvordan han ser ud. Jeg ser også frem til, hvad 

der sker med Gandalf, efter han forlader dværge-

ne. Og selvfølgelig alle Mirkwood-episoderne. Men 

du kender Peter Jackson… Minimalisme er ikke lige 

hans stil. Haha. Der er rigtig meget FILM på vej!

LEE PACE

THRANDUIL

Peter Jackson er 

stadig en fanboy. 

En 12-årig med fuldskæg



Vi gentager succesen og præsenterer igen vores filmjulekalender på kino.dk. Hver dag fra 1. til 24. december kan 

du vinde filmpræmier og fribilletter til biografen. I anledning af biografpremieren på ’Hobbitten: Dragen Smaugs 

ødemark’ onsdag den 11. december vinder den med flest rigtige svar den ultimative rejse til New Zealand!

KINO.DK'S STORE
FILMJULEKALENDER

VIND FLOTTE PRÆMIER HVER DAG

Nye præmier hver dag.Kig forbi www.kino.dk/julekalender2013

VIND!

(c) 2013 Warner Bros. Ent. Inc. The Hobbit: The Desolation of Smaug and The Hobbit, names of the characters, events, items and places therein, are trademarks of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions. Inc. All Rights Reserved.



 

PÅ BLU-RAY DEN 16. DECEMBER

DVD  //  B LU - R A Y  //  G A M I N G  //  B Ø G E R

PREDATOR

NYE UDGIVELSER   //  DIREKTE PÅ DVD/BLU-RAY  //   GADGETS   //  GAMING //  BØGER    
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GOD SCI-FI JUL 
Guillermo del Toro er en rigtig fanboy-nørd. 

Han har blandt andet instrueret ’Blade 2’ og 

Hellboy-filmene, og han hyldes af både film- 

og tegneserienørder verden over. Derfor er 

det også ganske passende, at det netop er 

Guillermo, der bringer et af årets mest larmen-

de filmkoncepter til live i ’Pacific Rim’ (DVD 

& Blu-ray 03/12). Det vigtigste at vide er ikke, 

hvad dens historie handler om, men at den by-

der på 200 meter høje robotter, der slås med 

200 meter høje monstre. Du ved bedst selv, om 

det er noget for dig. 

Jorden er dog ikke kun trues af gigantiske mon-

stre fra en anden dimension i denne måned. Vi 

har også problemer med et lille udbrud af rabi-

es, der forvandler mennesker til hurtigløbende 

kannibaler. Heldigvis har Brad Pitt tid til at red-

de os (eller i hvert fald forsøge på det) i ’Wor-

ld War Z’ (DVD & Blu-ray 05/12). Filmen gik 

hen og blev en af sommerens mest populære, 

muligvis fordi den faktisk ikke er en rendyrket 

zombiefilm, men derimod en slags biokemisk 

thriller med flotte effekter.

Effektfolkene har i 

det hele taget væ-

ret på overarbejde 

igen i år, og nogle 

vil mene, at det er 

dem, der gør det 

bedste stykke ar-

bejde af alle i film-

verdenen lige nu. For endnu et eksempel, så 

rejs frem til instruktør Neill Blomkamps dystre 

fremtid i ’Elysium’ (DVD & Blu-ray 12/12), hvor 

Jorden er blevet én stor ghetto og Matt Damon 

er blevet én stor kødhest. Han ender modvil-

ligt som underklassens helt, da han tager 

kampen op mod overklas-

sen på rumstationen Elysi-

um, der ligger i kredsløb 

om Jorden. Naturligvis 

med masser af sci-fi- 

action-smadder til følge.

ENGLE, 
DÆMONER 
OG ONE 
DIREC-
TION

I den mere eventyrlige ende af månedens ska-

la ligger en historie om den helt almindelige 

teenagepige Clary Fray. Eller så almindelig, 

som man nu kan være, når man pludselig fin-

der ud, af at man nedstammer fra en gammel 

race af englekrigere, der går under navnet 

”skyggejægere”. ’The Mortal Instruments: 

Dæmonernes by’ (DVD & Blu-ray 19/12) ser-

verer en populær cocktail, når den med sin 

blanding af action, eventyr, romantik og over-

naturlige elementer lægger sig lunt i kølvandet 

på Twilight-sagaen. 2’eren dukker efter planen 

op allerede i 2014.

Nu er det jo decem-

ber og som sådan 

årets hyggeligste 

måned, men det be-

tyder heldigvis ikke, 

at der ikke også er 

blevet plads til lidt 

ækel uhygge. En af 

årets grummeste gyse-

re ligger nemlig bare og venter på at skræmme 

dig gråhåret og få dig til at hoste en lunge op i 

rent chok. Mange lå i hvert fald søvnløse efter 

at have investeret to timer i ’Nattens dæmo-

ner’ (DVD 27/12), og dens klassiske og effek-

tive historie om dæmonbesættelse. Filmen er 

instrueret af gysermesteren James Wan, der er 

kendt for bl.a. ’Insidious’ og Saw-serien.

Og fra én slags besættelse til en anden. One 

Direction er et af verdens mest populære 

boybands nogensinde takket være en ufatte-

ligt velsmurt markedsføringsmaskine. Netop 

derfor var det forventet, at ’One Direction: 

This is Us’ (DVD & Blu-ray 19/12) ville blive 

ren ananas i egen 

juice. Som et nærmest 

genialt træk gav de 

dog instruktøropgaven 

til en af tidens mest 

populære dokumenta-

rinstruktører, Morgan 

Spurlock - ham fra ’Super 

Size Me’. Han har begå-

et en film, der er 50 %  

koncert, 50 % bag- 

scenerne-interviews, 

og som giver dig så 

ærligt et indblik i dren-

genes liv som muligt.

OLDBOY (2003)

Det kan faktisk diskuteres, om det er 

en god idé at se Chan-Wook Parks ori-

ginale, koreanske ’Oldboy’, før du ser 

Spike Lees nye version med Josh Brolin. 

Historien er den samme med nogle enkel-

te (men vitale) ændringer her og der. En 

ting er sikkert: Vil du kunne snakke med 

filmnørder om den bagefter, så skal du 

have set originalen.

Sommerens øredøvende blockbustere giver genklang i i disse tider, 
side om side med nogle af årets mest omtalte dramaer. 

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN

FØR: OLDBOY
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GONE BABY GONE (2007)

Det værste ved ’Prisoners’ er nok, at den giver dig 

oplevelsen af at være en forælder, hvis barn forsvin-

der ud i den blå luft. Samme præmis havde Ben Af-

flecks ’Gone Baby Gone’, hvor hans lillebror Casey 

spiller hovedrollen som en privatdetektiv i Boston, 

der forsøger at løse mysteriet om et barn der er for-

svundet. En god film der kan hærde dine følelser til 

’Prisoners’.

GREENBERG (2010)

Inden du kaster dig ud i ’The Secret Life of Walter 

Mitty’, er det en god idé at forberede dig selv på, 

at Ben Stiller kan andet end at spille crazy kome-

die. Ellers bliver chokket muligvis for stort. I Noah 

Baumbachs Los Angeles-film ’Greenberg’ spiller han 

en helt almindelig mand, og selvom filmen har sine 

sjove øjeblikke, så er det absolut ikke en decideret 

komedie.

FORRETNINGSGENIER 
OG -PSYKOPATER
En anden velsmurt markedsføringsmaskine er på 

spil her til jul. Det er ’Jobs’ (DVD & Blu-ray 27/12), 

der fortæller historien om Apples stifter Steve 

Jobs, spillet af Ashton Kutcher. Filmen er både et 

studie i et designgeni, men også i hans forretning, 

for den tager dig lige så langt ind i Steves kom-

plekse personlighed, som den tager dig ind i de 

banebrydende forretningsstrategier, Apple gjorde 

brug af. Disciple bør stå i kø for at anskaffe sig et 

eksemplar af filmen, men non-Apple-folk kan også 

sagtens være med. 

I det hele taget er der en voldsom fokus på ge-

nier, enere og originaler i øjeblikket. Du fin-

der endda to af slagsen i Christoffer Boes 

’Spies og Glistrup’ (DVD & Blu-ray 01/12), 

men den har du nok hørt så meget om, at 

vi ikke kan fortælle dig noget nyt. Se den 

for historien og de nostalgiske tilbageblik 

på 60erne, 70erne og 80erne, men især for 

skuespillerne. Pilou Asbæk og Nicolas Bro 

fortjener opmærksomhed for deres arbej-

de med titelrollerne og bliver sandsynligvis 

nomineret til priser under næste års pris-

uddelingssæson.

KOMIKERE PÅ DYBT 
VAND
Hvis nu hverken action, gys eller drama gør det for 

dig her til jul, så kan du altid tage på tur med famili-

en Miller i ’Familien Miller... langt over grænsen’ 

(DVD & Blu-ray 15/12). De er egentlig slet ikke en 

familie, men derimod en spraglet flok løgnere, der 

er hyret til at hjælpe den godmodige hashhandler 

David med at få en kæmpe sending Peter Belli-to-

bak over grænsen. En komedie der med udgangs-

punkt i en decideret falsk familie går idéen om ker-

nefamilier og forældrelykke på klingen.

Sidst, men absolut ikke mindst, har vi en af måne-

dens mest misundelsesværdige rollelister. Bruce 

Willis, Helen Mirren, John Malkovich, Anthony 

Hopkins, Catherine Zeta-Jones, David Thewlis, Bri-

an Cox og mange flere, sparker liv i ’Red 2’ (DVD 

& Blu-ray 5/12) - opfølgeren til pensionist-acti-

onbaskeren ’Red’ fra 2010. Det er svært ikke at 

se RED-holdet som en form for vintage-version af 

Expendables-holdet, men det gør heller ikke no-

get. De er begge ude på at underholde og på hver 

deres måde vise respekt for actiongenren, der i 

øjeblikket virker til at blive spist op af computer-

grafik og superhelte. 

God fornøjelse!

FØR: THE SECRET LIFE OF WALTER MITTYFØR: PRISONERS
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Søren, chefredaktør:  
INDIANA JONES-FILMEN  
'JAGTEN PÅ DEN FORSVUNDNE SKAT'

Min største filmoplevelse i julen er stadig dengang Danmarks Radio vist-

nok havde TV-premiere på ’Indiana Jones og jagten på den forsvundne 

skat’ (1981). Det var lillejuleaften, og aldrig før havde en film været SÅ 

medrivende. Det var desuden første gang, at jeg så en film, hvor folks an-

sigter smeltede… Men det er nu ikke, fordi jeg genbesøger filmen hver jul. 

Af en eller anden grund synes jeg, sort/hvide-film fra Hollywood passer 

strålende til  højtiden.

Daniel, medredaktør:  

'BEN-HUR' eller 'BORTE MED BLÆSTEN'

 

I virkeligheden har jeg ikke én film, jeg bare SKAL se i julen, men jeg holder 

af halvstøvede, fire timer lange storfilm som ’Borte med blæsten’ (1939) 

og ’Ben-Hur’ (1959). Blandingen af høj kvalitet, en historisk setting, roligt 

tempo og langstrakte scener har en hypnotisk effekt, der giver modspil 

til juletravlheden. Og selvom hovedpersonerne i filmene skal gå grueligt 

meget igennem, er det ikke så deprimerende, at det går ud over julestem-

ningen i det lille hjem.

Casper, medredaktør: 
'ALENE HJEMME' 
og derefter 'DIE HARD'

Da jeg var en knejt ville jeg være ligesom Kevin fra ’Alene hjemme’ (1990), 

men ikke fordi det var en julefilm. Jeg syntes han var sej, fordi han tæskede 

rundt med to tyveknægte ved hjælp af snusfornuft og tricks. Og så elskede 

jeg, at han altid var glad og optimistisk. Samme følelse går faktisk igen i 

min julefilm nr, 2, der helst skal ses lige efter ’Alene hjemme’. I ’Die Hard’ 

(1988) bruger John McClane også cool tricks og snusfornuft og mister  

næsten aldrig sit gode humør. Han er en kende mere kynisk, men netop 

derfor fortjener han at blive inviteret ind i min stue hver jul. 

Stine, medredaktør: 
RINGENES HERRE-TRILOGIEN

De tre Ringenes Herre-film i ’Extended Edition’ er blevet en fast tradition 

for min mor og jeg. Gerne lillejuleaftensdag, mens risengrøden gøres klar 

til risalamanden, og vi ruller konfekt. Og ja, vi ser dem i træk. Derudover 

er det på ingen måde jul, før jeg har fejret højtiden i selskab med Clark 

Griswold og hans pukkelryggede familie i John Hughes evigt sjove, ’Fars 

fede juleferie’ (1989). 

TOP 10 DVD & BLU-RAY 
SALG UGE 46:

 1. THE LONE RANGER
 2. HOBBITTEN: EN UVENTET REJSE - EXTENDED EDITION
 3. GRUSOMME MIG 2
 4. STAR TREK INTO DARKNESS
 5. AFTER EARTH
 6. MAN OF STEEL 
 7. FAST & FURIOUS 6
 8. SKYFALL
 9. CROODS
 10. DEN LILLE HAVFRUE 

REDAKTIONENS JULEFILM



Hvad sker der i filmens verden? Hvem skal spille hvad, hvem 
skal instruere og ser den nyeste superhelte-trailer lovende ud? 

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

TJEK FILMNYT HVER MORGEN

START DIN DAG MED FILMNYHEDER
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HOU-

RS

En nybagt far må finde hidtil ukendt mod 

for at hjælpe sit nyfødte barn med at over-

leve. Da Nolan ankommer til hospitalet i 

New Orleans med sin kone for at føde, ån-

der alt fred og ro. Dog kun indtil orkanen 

Katrina buldrer ind over byen og spreder 

død og kaos. Paul Walker (Fast & Furio-

INDIANA JONES X 4 (1981-2008)

De fleste filmfans har hver deres yndlings-Indy-film, og det er sjældent 

den samme. Nu kan alle dog blive tilfredse, for filmene er blevet slup-

pet ud af deres boks og kan nu for første gang købes enkeltvis på Blu-

ray. Hvad end du har fingre i ’Raiders of the Lost Ark’, ’Temple of Doom’, 

’Last Crusade’ eller ’Kingdom of the Crystal Skull’, er hver Blu-ray fyldt 

med ekstramateriale og godbidder til fans af filmserien.

BLU-R AY 04/12

POLICE ACADEMY COLLECTION (1984-1994)

‘Police Academy’ (eller ’Politiskolen’ på dansk) har fået ufatteligt mange 

tæsk gennem tiderne. Måske fordi mange ikke vil indrømme, at de rent 

faktisk synes, det er nogle sjove film. Om du står ved din kærlighed til 

disse amerikanske 80er-komedier, eller du er i benægtelse, så kan hele 

samlingen (otte film) nu scores i én pakke.

BLU-R AY 06/12

PREDATOR (1987)

“Whatever it is out there, it killed Hopper, and now it wants us.” - ”If 

it bleeds, we can kill it.” - ”Get to da choppah!” Nu er manuskriptet til 

’Predator’, om en pumpet østriger der kæmper mod et halvusynligt 

rumbæst, måske ikke højkulturelt arvegods, men for pokker det er fedt. 

Denne actionklassiker er nu ude i en spritny 3D-version, der bringer dig 

endnu dybere ind i junglen. 

BLU-R AY 16/12

DIREKTE PÅ BLU-RAY/DVD
Film der gik uden om biografen

X-MEN AND THE WOLVERINE: 
THE ADAMANTIUM COLLECTION

MÅNEDENS BOKS

I denne mega-pakke får du alle de seks X-

Men-film, der indtil videre er blevet produceret.

Der er endda gjort plads i boksen til, at du selv 

kan tilføje den kommende ’X-Men: Days of 

Future Past’, når den engang dukker op på 

Blu-ray. Derudover er der også dokumentaren 

’Legacy X: Wolverine and the X-Men’ samt en 

kopi af Wolverines adamantium-kløer, der 

vil pryde på enhver kaminhylde. 

DVD & BLU-RAY 04/12

BOKSEN INDEHOLDER:

· X-Men     

· X2     

· X-Men: The Last Stand      

· X-Men Origins: Wolverine    

· X-Men: First Class     

· The Wolverine

UDVALGTE GENUDGIVELSER 

HOURS

En nybagt far må finde hidtil ukendt mod for at hjælpe sit nyfødte barn 

med at overleve. Da Nolan ankommer til hospitalet i New Orleans med 

sin kone for at føde, ånder alt fred og ro. Dog kun indtil orkanen Ka-

trina buldrer ind over byen og spreder død og kaos. Paul Walker (Fast 

& Furious-serien) har hovedrollen i denne følelsesladede thriller, der 

stiller skarpt på, hvordan mennesker reagerer meget forskelligt i kri-

sesituationer.  

DVD & BLU-R AY 05/12

EMPIRE STATE

Liam ”Hunger Games” Hemsworth en ung knægt, der ikke evner at bli-

ve politibetjent. I stedet må han slå sig til tåls med at arbejde for pen-

getransportfirmaet Empire State Armored Truck Company. Han spotter 

hurtigt en fatal brist i firmaets sikkerhed og kommer til at tale over sig. 

Inden længe befinder han sig på den ulovlige side af et af de største rø-

verier i USA’s historie. Inden længe får han Dwayne ”The Rock” Johnson 

i hælene i rollen som kriminalbetjenten, der er besat af at fange ham.  

DVD & BLU-R AY 19/12
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TOMGANG - SÆSON 1

Mick Øgendahl har fundet på, skrevet og 

spiller hovedrollen i ’Tomgang’, der handler 

om en kioskejer, som hænger ud i sin biks og 

snakker med sine stamkunder om hverda-

gens små problemer. Især hvordan han skal 

score hende den lækre, der lige har åbnet 

en blomsterbutik overfor. Tænk på en blan-

ding af ’Tak for i aften’ og ’Clerks’. I birol-

lerne finder du folk som Rune Klan og Sarah  

Grünewald.

DVD 01/12

THE MENTALIST - SÆSON 5

Patrick Jane er den tidligere ”synske” TV-

vært, der hjælper politiet i Californien med 

jagten på den berygtede seriemorder Red 

John, der slog hans kone og barn ihjel. I femte 

sæson har de fanget Red Johns sammensvor-

ne Lorelei. Spørgsmålet er, om Patrick kan 

lokke nogle spor ud af hende, der kan få ham 

tættere på Red John? 

DVD 03/12

SUPERNATURAL - SÆSON 8

Efter en hel sæson væk fra hinanden finder 

de spøgelses- og dæmonjagende brødre Sam 

og Dean sammen igen, men ikke uden proble-

mer. Dean slipper ud af Skærsilden og finder 

med det samme tilbage til sin bror. Sam vil 

gerne tilbage til livet som bekæmper af det 

overnaturlige, men det er sværere, end han 

lige havde regnet med. 

DVD 03/12

THE SIMPSONS - SÆSON 16

16. sæson af serien om USA’s mest kendte 

familie er på gaden. Boksen byder blandt an-

det på afsnittene hvor Marge bliver partner i 

Moes bar, Bart fingerer sin egen kidnapning, 

Lisa får etableret et polititilhold mod sin 

storebror og Homer danser en vildt populær 

dans ved et lokalt karneval, der giver ham en 

ny karriere.

DVD 12/12

MODERN FAMILY - SÆSON 4

Serien, der gentagne gange har fungeret som 

en magnet ved prisuddelinger, fortsætter 

med at spidde klichéerne om den moderne 

familie. Jay og Gloria har en baby på vej, og 

Haley er på vej på college, mens gæstestjer-

nerne vælter ind, såsom Matthew Broderick, 

Shelley Long og Elizabeth Banks.

DVD 12/12

CRIMINAL MINDS - SÆSON 8

Jagten på USA’s mest notoriske seriemordere 

fortsætter i ottende sæson, hvor den største 

nyhed må være tilføjelsen af en ny skuespil-

ler til det faste hold af efterforskere. Som en 

erstatning for Emily Prentiss tiltræder Jean-

ne Trippelhorn i rollen som Alex Blake, der er 

ekspert i lingvistik. ’Criminal Minds’ er stadig 

en af USA’s mest populære krimiserier.

DVD 12/12

TV-SERIER

The Simpsons
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SONY PLAYSTATION 4
Det er ikke hver dag, at der lander en ny spilkonsol. Men nu er Sony 

udkommet med deres bud på en ottende generations-konsol, Play-

Station 4. Centralt i det nye vidunder er, at man skal kunne dele alle 

sine oplevelser foran skærmen med vennerne på de sociale medier, 

bl.a. gennem en ny knap på controlleren. Maskinen er selvfølgelig 

blevet væsentligt hurtigere end sin syv år gamle forgænger, men 

den er samtidig blevet mere enkel for udviklerne at lave spil til, hvil-

ket Sony håber giver PlayStation 4 en fordel i forhold til konkurren-

terne fra Microsoft og Nintendo. Derudover skulle opdateringer og 

tænketider foregå nærmest i det skjulte, så man aldrig bliver hevet 

ud af en god spiloplevelse.

ER UDKOMMET

GAMING

 3 SPIL TIL 

PS4
FIFA 14
Fodboldspillets grand-old-man og stadig 

i toppen af den internationale liga inden 

for sportsspil.

ER UDKOMMET

ASSASSIN'S CREED: 
BLACK FLAG
Pirateri og lejemord…

ER UDKOMMET

KNACK
Et action-platformspil eksklusivt til PS4.

ER UDKOMMET

Konceptet omkring ’Walking with Dinosaurs’ når nye højder i år - dels med den premiere-

aktuelle biograffilm i 3D, og dels med et nyt spil baseret på TV-serien. Spillet er dog ikke 

konventionelt, men derimod en udgivelse til PlayStation 3’s Wonderbook, som er en ny di-

gital måde at læse og opleve en virtuel verden på. I ’Walking with Dinosaurs’ skal man rejse 

tilbage i tiden og finde fossiler samt møde de forhistoriske kæmper på nært hold. Det hele 

sker ved at vippe, dreje og bevæge ens PlayStation Movie-controller og Wonderbook. Spillet 

er udviklet i samarbejde med BBC.

PLAYSTATION 3. ER UDKOMMET

WALKING WITH DINOSAURS

- Single-chip custom  
 processor med otte  
 x86-64 AMD Jaguar CPU
 kerner og 1.84 TFLOPS 
 næste generations AMD 
 Radeon-baseret grafik-
 motor

- 8GB GDDR5 hukommelse

- Indbygget harddisk

- 6x Blu-ray og 8x DVD-drev

- USB 3.0 og auxiliary porte

- Gigabit Ethernet, 802.11 
 b/g/n Wi-Fi, og 
 Bluetooth 2.1

- HDMI, analog AV-out 
 og optisk S/PDIF audio 
 output

TIL NØRDERNE:

NY 
UDGIVELSE
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Guldfeber - på sporet 
af Oscarfilmen

For første gang kommer der en 

bog på dansk om Oscar-uddelingen. Bogen 

er en antologi, hvor forskellige medieforske-

re, filmfolk og kulturskribenter bidrager til 

indholdet, og her er fokus både på de enkelte 

film, Oscar-statuetten, historien, betydningen 

og moden. Antologien henvender sig til alle, 

som med glæde sidder oppe hele natten for at 

se Oscar-uddelingen, er kritisk filmentusiast 

eller almindeligt interesseret kulturforbruger.

ANDREAS HALSKOV, HENRIK HØJER,  

THOMAS SCHWARTZ LARSEN (RED.).

ER UDKOMMET

A Comprehensive 
Encyclopedia of 
Film Noir:  
The Essential 
Reference Guide

I 1940erne og ’50erne 

var film noir-genren 

udbredt med sine plagede, mandlige hoved-

personer, femme fatales og skarpt tegnede 

billedsprog. I dag er den mindre dominerende, 

men film som ’Se7en’ (1995), ’L.A. Confidential’ 

(1997) og ’Sin City’ (2004) er alle eksempler 

på nyfortolkninger af genren. Bogen omtaler 

over 3.500 film fra hele verden, der alle har 

noir-elementer. Her er både plotresumeer, 

lister over folk foran og bag kameraet og et 

fyldigt appendiks med vigtige instruktører, 

skuespillere og manuskriptforfattere.

JOHN GR ANT. ER UDKOMMET

Den hundred-
årige der krav-
lede ud ad vindu-
et og forsvandt

’Den hundredårige’ får 

biografpremiere i denne 

måned, og du kan læse 

mere om filmen i dette ma-

gasin. Den svenske komedie er baseret på en 

roman af Jonas Jonasson, der er opbygget som 

en skrøne med masser af humoristiske ele-

menter. Titelpersonen er den åndsfriske Allan 

Karlsson, der flygter på sin 100 års fødselsdag 

fra sit plejehjem ud i den svenske provins. Her 

kommer han på et eventyr, hvor han møder 

sære eksistenser, kriminelle typer og ikke 

mindst nogle af de mest prominente, histori-

ske figurer i det 20. århundrede.

JONAS JONASSON. ER UDKOMMET

THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY BROOCHE 
REPLICA
En nøjagtig kopi af den Mockingjay-

broche, som Katniss Everdeen får i ’The 

Hunger Games’ (2012), da hun skal deltage 

som én af de to udvalgte til at repræsentere 

District 12 i de årlige Dødsspil. Brochen er 

et symbol på rebellernes frihedskamp mod 

det brutale og totalitære styre i Panem. 

Rekvisitten er lavet af NECA og fremstillet i 

gyldent metal. 

PRIS: KR. 119,-

LORD OF THE RINGS:  
MIDDLE-EARTH MAP VÆGUR 
Hvor er det nu, Hobbitton ligger i forhold 

The Lonely Mountains? Og er Mordor på 

vejen til Fangorn-skoven? Og hvad med 

Rivendell? Vil du være helt opdateret på pla-

ceringerne af diverse lande, byer og skove i 

’Hobbitten’ og ’Ringenes Herre’, og samtidig 

vide, hvad klokken er, kan dette ’The Hobbit-

Middle-earth vægur’ måske være noget for 

dig. Uret har glasfront og kan både hænges 

på væggen og stå på hylden. Det kommer i 

en gaveæske, måler 24x18 cm og bruger 1x 

AA-batteri (medfølger ikke).

PRIS: KR. 225,-

HARRY POTTER: 
GRYFFINDOR 
HALSTØRKLÆDE
Julen er en kold tid, og derfor er det vigtigt 

med noget ordentligt tøj. Et halstørklæde er 

derfor en oplagt gaveidé, og hvis man er fan 

af Harry Potter-filmene, kan man få et hals-

tørklæde i Gryffindor-husets karakteristiske 

farver. Længden er 190 cm. Magiske evner 

medfølger ikke!

PRIS: KR. 249,-

PREDATOR MASK REPLICA
Hvad kender man en Predator på? Den 

har springknive på håndryggen, den har 

en laserkanon på skulderen, og så har den 

en über-cool maske. Sideshow Collectibles 

har fremstillet en kopi af denne maske i 

samarbejde med KNB EFX Group, som også 

arbejdede på ’Predators’ (2010). Du kan ikke 

selv have masken på, men den vil pynte på 

TV-bordet, og rekvisitten er en nøjagtig

gengivelse af den, som bliver brugt i filmen 

og vil være en vigtig del af enhver seriøs 

Predator-fans samling. Målene er 38x28x38 

cm. 

PRIS: KR. 2.999,-

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

 
FILMJULEGAVER

FRA KINO SHOPPEN!

BØGER

WALKING WITH DINOSAURS

- 6x Blu-ray og 8x DVD-drev

- USB 3.0 og auxiliary porte

- Gigabit Ethernet, 802.11 
 b/g/n Wi-Fi, og 
 Bluetooth 2.1

- HDMI, analog AV-out 
 og optisk S/PDIF audio 
 output
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Der er nogle, der overlader ting til tilfældighederne. 
De krydser fingre og håber på det bedste. Andre 
foretrækker hårdt arbejde frem for rent held. De leder 
efter alle fordelene. Vurderer dem fra alle vinkler. Vi 
præsenterer den nye MFC-J6720DW fra Brother. Hurtigere 
print. Cloud-print uden en pc. Wi-Fi. Smart Scan. Dropbox- 
og Evernote™-forbindelse. Alle egenskaber beregnet til 
at forberede dig. Forberede dig til succes.
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SAtSEr på HElDEt.
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OVERSETE FAVORITFILM

INSTRUKTØR  
Vincent Gallo  
 
SKUESPILLERE   
Vincent Gallo, Christina Ricci, 
Ben Gazzara 

PRODUKTIONSSELSKAB  
Lionsgate 

A t moderniteten er absurd, er en gammel nyhed. Det har vi set på 

film siden Marx Brothers og Chaplin. Men i Vincent Gallos ’Buf-

falo ’66’ er moderniteten ikke bare absurd, den er skudt i roen. Engang 

drog helten ud fra sin trygge hjemstavn - ud i det ukendte - for at finde 

sine sejre og nederlag dér. I ’Buffalo ’66’ er det din trygge hjemstavn, 

din Home Base, som er din udfordring og dit nederlag, og bare helt 

grundlæggende ikke vil dig noget godt. 

Vor helt, ”Buffalo’s own” Billy Brown, har ellers hjembyen inden i sig, 

helt inde i identiteten. Hans mor har opkaldt ham efter en af stjernerne 

på det lokale - og notorisk tabende fodboldhold. Moderen er glødende 

tilhænger, og hun har kun svigtet deres hjemmekampe én eneste for-

smædelig gang - dengang hun fødte lille Billy. 

Billy afholder sin mor fra at være på plads på lægterne, da holdet for 

første og eneste gang nogensinde faktisk vinder mesterskabet. Allere-

de i kraft af at være kommet til verden er lille Billy altså en krænkelse. 

Dømt til nederlag. Al håb om soning lades ude. Men sært nok er det 

netop den effektive afmontering af enhver opbyggelig tale om håb, der 

gør ’Buffalo ’66’ til alle tiders feel-good-movie på omvendte betingelser. 

Det hele er nemlig forrygende sjovt.

Allerede i åbningssekvensen vendes alting effektivt på hovedet. Billy 

løslades fra fængsel. Nu skal han hjem og erobre sin egen hjemmebane. 

Han skal bare lige tisse først. Men sådan spiller klaveret  ikke:  Den sid-

ste bus hjemad kører NU,  og mens tissetrangen gradvist og nådesløst  

forværres, sendes han på en i modernitetens fjendtlighed, som Chaplin 

ville have misundt ham: Billy kan ikke komme af med sit vand. Den par-

kerede bil, som han forsøger sig op ad, kører, restauranten på hjørnet 

har desværre netop lukket, osv., osv. Og mens vor helt synker dybere 

og dybere ned i tissetrangens kvaler, fremstår verden mere og mere 

ufremkommelig i al sin provinsielle almindelighed. Sjældent har en ven-

ligt opsat skiltning om rengøring af toilettet virket mere ondskabsfuld 

og nedværdigende. 

Og herfra bliver alting naturligvis kun frydefuldt værre. Billy kidnapper 

pigen Wendy, som skal følge med ham til barndomshjemmet og under-

støtte en løgnehistorie om en succesfuld musikerkarriere og generelt 

sweet talke forældrene, så de endelig kan få øjnene op for sønnens kva-

liteter, og den blokerede familielykke kan blomstre. 

Pigen gennemspiller rollen til perfektion og endda lidt over. I befriende 

grad, stik imod alle gode regler om troværdighed og realisme, finder 

hun sig villigt i Billys urimelige krav og hysteriske kontrolmani. Lige me-

get hjælper det selvfølgelig. Billy har tabt kampen på forhånd, fordi han 

udkæmper et slag, der ikke kan vindes, uanset hvor meget han bider 

tænderne sammen. 

Den store attraktion i filmen er Vincent Gallo’s indædte vedholdenhed. 

En vedholdenhed som vokser langt ud over fortællingens ramme. Fil-

men er skrevet, instrueret, klippet, fotograferet og produceret af Vin-

cent Gallo. Musikken er af Vincent Gallo og hovedrollen spilles af - gæt 

engang, Vincent Gallo. Ligesom Billy Brown insisterer på alle mulige 

hysteriske detaljestyringer i forholdet til pigen, er lyssætning, klip, fra-

ming og ikke mindst valg af kameravinkler underkastet militærisk kon-

sekvens og neurotisk præcis gennemførsel. Et to-skud i en bil filmes lige 

forfra, lige bagfra og lige oppefra (!) i fuldstændig lige 90 grader vinkler. 

Billy manipulerer, raser og er urimelig. En film og en hovedperson, som 

er umulig at holde af og endnu mere umulig ikke at elske.

Du forlader biografen kamplysten og munter. Klar til næste møde med 

din sagsbehandler. 

BUFFALO '66 
(1998)

OVERSETE

FAVORITFILM

 #13
Oversete favoritfilm er en serie, hvor brugere, 
redaktionen, danske kultur- og filmpersonligheder 
på skift argumenterer for film, der fortjener et bedre ry. 
Se de 12 foregående på www.kino.dk.

Valgt af 
JENS ALBINUS

Denne måneds oversete favoritfilm er valgt af 
skuespilleren Jens Albinus (f. 1965), der er kendt fra 
TV-serien ’Borgen’ og film som ’Idioterne’ (1998),  
’Direktøren for det hele’ (2006) og ’Alting bliver  
godt igen’ (2010). I december måned er han aktuel i  
Lars von Triers ’Nymphomaniac’.
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Egmont Kids Media udgiver en række sjove apps med kendte 
figurer fra børnenes verden, som opfordrer til kreativ udfoldelse, 
leg og udvikling af kompetencer. Her er et udpluk af dem.

AnnoncE

We bring stories to life

www.egmontapps.com
Følg os på www.facebook.com/EgmontAppsForBørn

Sjovt, trygt & 
lærerigt!

Rasmus Klump
Se tegnefilm, hør musik, lav pande-
kager og meget mere med søde 
Rasmus Klump. 2-6 år / Gratis

Anders And Junior
Se tegnefilm, læs historier og prøv 
kræfter med de sjove spil! 
2-6 år / Gratis
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Pixeline Stjernehotellet
Mange timers leg med at bygge 
sit eget hotel på Solø. 
6-12 år/gratis

Anders And+
Få ubegrænset adgang til Anders
And-arkivet med masser af historier. 
6-99 år / 39 kr. pr. mdr., prøv 
første 14 dage gratis!

Se alle 
vores apps


