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et bedste ved starten på et nyt filmår er, at 

man ikke aner, hvad man skal forvente.

 

Selvom 2014 byder på mindst 45 fortsættelser og 

genindspilninger, er der stadig omkring 200 nye 

premierefilm tilbage, og af dem kan en betydelig 

mængde hverken kategoriseres som romantiske 

komedier eller klassiske actionfilm.

Ikke fordi standardiserede genrefilm fejler noget 

som helst. De er altid populære valg, når man søger 

rendyrket underholdning, men til gengæld kan ufo-

rudsigelige filmoplevelser som regel noget ganske 

særligt. 

Allerede i denne måned er ’The Wolf of Wall Street’ 

og ’American Hustle’ svære at sætte i bås, og senere 

på året står Hollywood bag mere usædvanlige block-

buster-satsninger som ’Noa’, ’A Million Ways to Die’ 

og ikke mindst Christopher Nolans ’Interstellar’.

Den danske filmbranche er selvfølgelig klar med 

åbenlyse fortsættelser til populære komedier og 

familiefilm, men der er også mindre traditionelle 

film på vej. Emnerne er måske ikke pædofili, fødsels-

depressioner og nymfomani, som i 2013, men mindre 

kan forhåbentligt også gøre det.

’The Salvation’ er noget så sjældent som en dansk-

produceret western optaget i Sydafrika, ’Idealisten’ 

er et koldkrigsdrama om fordækte begivenheder 

ved Thule-basen, og Lene Kaaberbøls populære ro-

man, ’Skammerens datter’, står overfor en ambitiøs 

filmatisering.

 

Og så kan det godt være, at 2015 omtales som det 

største filmår nogensinde. Det betyder dog ikke, at 

2014 ligner et tilfælde af stilhed før stormen.

 

Det kommende år har nemlig opfindsomheden og 

overraskelseselementet på sin side, og det kan vise 

sig at være mindst lige så værdifuldt som alverdens 

Star Wars-fortsættelser og nye James Bond-film.

SØREN 
SØNDERGAARD

Chefredaktør
soren@kino.dk

D

OVERRASKELSERNES ÅR?

Noa



OVERRASKELSERNES ÅR?

Skal du ud og spise før eller
efter din biograftur?
Hver uge spotter vi de bedste tilbud til dig. På alt fra en god bøf, lækker sushi, spansk tapas, fransk gourmet til 
skøn vin og velsmagende cocktails.

Tjek spotdeal.dk inden biografturen – så sparer du op til 60%.

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

 vzvv

Benyt rabatkoden 
spot2014

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. januar 2014

10% rabat

spotdeal.dk
Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på spotdeal.dk, hvorefter 
10% fratrækkes dit køb. Rabatkoden kan benyttes til og med
31. januar 2014 og gælder både nye og nuværende medlemmer.
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- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

MÅNEDENS 
BRUGER

Månedens bruger  
hedder Katja Lund Sohl, 
er 25 år, kommer fra 
Aarhus  og bor for tiden
i Warrington, England.

NYE OG KOMMENDE INDSLAG
Brugerpanelet anmelder nye film

Idris Elba om  
’Mandela - Vejen til frihed’

Ben Stiller om ’The Secrect Life  
of Walter Mitty’

Charlotte Gainsbourg og Stacy 
Martin om ’Nymphomaniac’

FORÅRETS MEST 
VENTEDE FILM

87,2 %
309 stemmer

84,1 %
194 stemmer

84 %
131 stemmer

83 %
231 stemmer

82,5 %
50 stemmer

Læs om mere end 250  
kommende film på www.kino.dkKvinden i buret Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark The Hunger Games: Catching Fire

DE MEST BESØGTE FILMPROFILER PÅ KINO.DK I 2013

“ YOU’RE GONNA   
 NEED A BIGGER
                 BOAT!”

Kan du genkende filmen  

ud fra dette citat? På  

www.kino.dk kan du i  

bunden af sitet finde

forskellige filmcitater, 

der vises i rotation, og  

uden at det bliver afsløret,  

hvilke film de stammer fra.  

Besøg sitet og gæt med!

WELL, DO 
YA, PUNK

Hvad er din favoritfilm?

’Baronessen fra benzintanken’ (1960).

Hvad var den første film, du så i biografen?

’Vildbassen’ (1994).

Hvad har været din største biografoplevelse?

Det må være, da jeg som 16-årig var udveks- 

lingsstudent i Californien. Min værtsfami-

lie og jeg tog ofte i biografen, og jeg mind-

es særligt en aften, vi var inde og se ’The 

Life Aquatic with Steve Zissou’ (2004). 

Vi så den i december måned, og jeg blev 

helt forelsket i filmens univers og smukke 

farver. Jeg husker tydeligt bilturen hjem 

fra biografen, hvor jeg stadig havde fil-

men på nethinden, samtidig med vi pas-

serede en masse amerikanske huse badet 

i julelys. Dét var en helt speciel oplevelse!  

Hvilken filmpersonlighed ville du helst  

sidde fast i en elevator sammen med? 

Tony Stark fra Iron Man-filmene.

Hvilken film ville du helst leve i? 

Joe Wrights ‘Stolthed & Fordom’ fordi jeg er 

helt skudt i Jane Austens romaner og slotte! 

Og jeg synes, at Wright med denne film, på 

smukkeste vis, forener de to ting! Filmens 

valg af locations og set design er så gennem-

ført og betagende på samme tid!

Hvilken film glæder du dig mest til i januar? 

’The Wolf of Wall Street’. Leonardo Di-

Caprio har en særlig plads i mit hjerte, og 

jeg glæder mig altid til at se ham i nye film!

Vil du også være månedens bruger?  
Skriv til stine@kino.dk og fortæl hvorfor.

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

2. CAPTAIN AMERICA 2: 
 THE RETURN OF 
 THE FIRST AVENGER 
 premiere den 27. marts

3. DIVERGENT
 premiere den 20. marts

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

5. BOGTYVEN
 premiere den 3. april

NY BIOGRAF 
PÅ KINO.DK
Vi er glade for at kunne byde velkommen til Van-

løse Bio som den nyeste biograf på kino.dk. Bio-

grafen har én, stor sal med plads til 238 men-

nesker. I biografens café, Hollywood, kan man  

bl.a. købe slik, popcorn og forskellige former 

for kaffe samt frisklavede retter direkte fra 

restaurant IL Padrino. Biografen byder ud over 

de nyeste film også på baby- og seniorbio.



TJEK FILMNYT HVER MORGEN

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!

START DIN DAG MED
FILMNYHEDER



DELTAG I KINO.DK'S STORE
BRUGERAFSTEMNING!

STEM & 
VIND

DANMARKS

BEDSTE

FILM
Stor bruger-

afstemning!

Starter 20. januar

- og 10 uger frem!

Vær med til at kåre  

den bedste danske film 

nogensinde!

Fra den 20. januar og 10 uger frem vil kino.dk kåre den bedste danske 

film nogensinde i samarbejde med alle brugerne på sitet. 

Vi lægger ud med en nøje udvalgt liste, der inkluderer 150 værdige 

titler (helt tilbage fra 1910) og i første omgang kan du fortælle os, 

hvilke film listen mangler. Herefter starter den første af flere 

afstemninger, indtil der kun er fem film tilbage i finalen, der kun kan 

ende med én vinder!

Besøg kino.dk og vær med til at bestemme hvilken film der er  

nationens bedste. Alle der deltager i afstemningen er samtidig med  

i konkurrencer om forskellige præmier som fx fribilletter.

Læs mere på www.kino.dk

Brug din stemmeret!



Kreativ og 
professionel 
uddannelse 
inden for
Makeup Artist m. special 
effects/teater & Stylist 
inden for mode, reklame 
og levende medier.
Tag en erhvervsuddannelse med 
afsluttende eksamensbevis og få 
mulighed for job inden for mode, 
styling, makeup og skønhed samt 
Tv, teater og film m.m.

Der tilbydes også 10 ugers hårstyling 
og prof. Makeup kursus med under-
visning en aften om ugen samt 
CND negleteknikker uddannelsen.

Ring 33161700 for mere info om 
uddannelse, kurser og holdstart!

Kgs. Nytorv 21B, 1050 København, 
tlf. 3315 6070

www.styleandmakeup.dk

Holdstart:
Januar 2014
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Hvornår indså du, at du skulle spille selveste 
Nelson Mandela?
Det skete for ca. et år siden, da jeg blev ringet op, 

og der blev sagt: ”Der er interesse for dig som Nel-

son Mandela”. Mit svar var selvfølgelig: ”Hold nu 

op, det er fjollet, nej!” Men derefter blev jeg virkelig 

beæret over overhovedet at blive spurgt.

Mandela er jo en slags levende fredsdue. 
Hvordan gjorde du ham til et menneske?
Jeg brugte en del tid på at prøve at forstå, hvordan 

folk relaterer til ham. Sydafrikanere, verden, hans 

familie osv. På den måde kunne jeg finde en vej ind 

til mennesket. Jeg er jo ligesom alle andre og ser 

ham som en gud eller i det mindste som en slags 

helgen. Vi har alle empati for hans historie. Han 

kæmpede for frihed og blev låst inde for det. Men 

kernen i det hele er historien om et menneske, der 

var dybt forelsket i sin kone Winnie. Og jeg kunne 

bestemt genkende alt det som mand. Han var en 

ambitiøs mand, og det er jeg også selv. 

Hvilken del af din research var mest givende?
Det var meget givende at filme kæmpe scener i 

Soweto (forstad vest for Johannesburg) med 600 

sydafrikanere, der bare kiggede på en, mens man 

holdt denne her storslåede tale. Og pludselig var 

der nogen, der begyndte at græde. De følte virke-

lig øjeblikket. Det var meget givende, og jeg blev 

utrolig rørt. Jeg ligner jo ikke Nelson Mandela, men 

her var der nogen, der virkelig troede på Mandela 

gennem mig, og det var fantastisk.

Har du generelt fået mange stærke reaktioner?
Ja, vi holdt verdenspremiere i Sydafrika. Og de elsk-

ede den. De var så taknemmelige. Det er et følsomt 

emne for det her folk, da det ikke er længe siden. 

Det var jo i 90erne, at Mandela fik magten, så de 

følte sig stadig meget forbundet til hans historie, 

og jeg kunne føle det i publikum, mens vi så filmen. 

Er du stolt af din præstation?
Jeg er helt sikkert stolt af filmen, og jeg er da også 

stolt af min præstation, men det er større end det. 

Forstår du? Det er min fortolkning af manden, men 

filmen i sig selv er oplysende og inspirerende.

’Mandela - Vejen til frihed’ får 
dansk premiere den 23. januar 

se hele interviewet på www.kino.dk

Da vi mødte den  

britiske skuespiller 

til en snak om hans 

præstation som Nelson 

Mandela i ’Mandela  

- Vejen til frihed’, var 

den legendariske fri-

hedskæmper stadig i 

live. Selv samme aften 

gik Mandela bort. I 

denne måned får fil-

men, der er en filma-

tisering af Sydafrika-

nerens egen biografi, 

premiere. 

IDRIS ELBA 

Vi har alle empati  
for hans historie. 
Han kæmpede for 
frihed og blev låst 
inde for det.

Mere på 
side 28
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WONDER  
WOMAN 
FUNDET

Den israelske skuespillerinde Gal Gadot 

(Fast & Furious 6) har fået rollen som 

den ultrastærke amazone-kriger 

Wonder Woman i Man of Steel- 

efterfølgeren, ’Batman vs. Super-

man’. Dermed får Ben Affleck og 

Henry Cavill et kvindeligt mod-

stykke, der både er ferm med 

sin magiske lasso og har udse-

endet med sig. Den superhel-

tespækkede actionfilm får 

premiere den 16. juli 2015. 

Den aktuelle Hobbitten-stjerne, Ian McKel-

len, er blevet advaret imod at rejse til Rus-

land pga. landets strenge antihomo-love. 

Skuespilleren, der sprang ud som 49-

årig, har ytret sin afsky overfor den 

udbredte homofobi i landet og 

udtalt: ”Hvem siger, at Gan-

dalf ikke er homoseksuel?” 

Dumbledore, som er Harry 

Potters svar på Gandalf, 

er rent faktisk blevet 

erklæret homosek-

suel af bøgernes 

forfatter, J.K. 

Rowling.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares, der spillede overfor hinan-

den i ’Kvinden i buret’, har fortsat deres fremragende samar-

bejde i en ny film. Der er endnu en gang tale om en filmatise-

ring af en roman, nemlig Tom Rob Smiths thriller ’Child 44’. 

Projektet foregår denne gang på den anden side af Atlanten, 

hvor de to skuespillere får fornemt selskab af blandt andre 

Tom Hardy (The Dark Knight Rises) og Gary Oldman (Dame, 

konge, es, spion). Filmen er netop nu i postproduktions- 

fasen og har endnu ikke fået en dansk premieredato.

CARL
MØRCK 

OG ASSAD  
FORTSÆTTER I HOLLYWOOD

GANDALF 
BOYKOTTER RUSLAND
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DEN NYE SARAH CONNOR VIDSTE DU AT ...?

ADAM SANDLER ER  
MEST OVERBETALT
Ifølge det amerikanske erhvervsma-

gasin Forbes er Adam Sandler en dår-

lig forretning. Magasinet har udreg-

net, at den 47-årige komikers seneste 

tre film simpelthen ikke har indbragt 

nok skejser i forhold til Sandlers høje 

løn. Han ender derfor øverst på listen 

over de mest overbetalte skuespillere 

i 2013. Sandlers tre seneste film er ko-

medierne ‘Jack and Jill’, ‘That’s My Boy’ 

og ‘Drengerøve 2’. 

 
… Bond-skuespilleren Ben  
Whishaw skal spille Freddie Mercury 

i en film om det legendariske rockband 

Queen.
 

…  Jason Momoa, som er kendt for 

sin medvirken i TV-serien ’Game of 

Thrones’, er på tale til en skurkerolle i 

’Batman vs. Superman’.

…  En biografisk film om The Beat-

les’ manager, Brian Epstein, er under-

vejs. Filmen får titlen ’The Fifth Beatle’. 

…  Den engelske skuespiller  
Callum Keith Rennie skal spille stedfa-

ren til Anastasia Steele i det erotiske 

drama ’Fifty Shades of Grey’. 

…  Tom Cruise påtager sig endnu en 

gang rollen som Jack Reacher, når fil-

men, baseret på forfatteren Lee Childs 

18. roman i rækken, skal indspilles.

Brad Pitt vender sandsynligvis 

tilbage i opfølgeren til zombie- 

braget ’World War Z’. Rygter- 

ne vil vide, at Pitt igen vil  

indtage rollen som både skuespil-

ler og producer i den kommende 

film, der instrueres af Juan Anto-

nio Bayona (’The Impossible’ og 

’Børnehjemmet’).

  GENSYN MED 

 BRAD 
 PITT

Kvinden, der skal udfylde skoene efter 

Linda Hamilton som Sarah Connor i 

Terminator-filmene, er fundet. Emilia 

Clarke, der slog igennem som Daene-

rys Targaryen i fantasy-serien ’Game 

of Thrones’ (2011- ), har scoret den at-

traktive rolle i ’Terminator: Genesis’. 

Clarke bliver dermed den anden Game 

of Thrones-skuespiller til at påtage sig 

rollen som den handlekraftige Connor, 

efter Lena Headey spillede samme ka-

rakter i TV-serien ’Terminator: The 

Sarah Connor Chronicles’ (2008-

09). Filmen får dansk premi-

ere den 25. juni 2015.



KOMMENDE
STJERNE

MICHAEL 
B. JORDAN

2013 kunne man finde hans navn på magasinet Varietys top 10 

over ”Actors To Watch”. Ligeledes prydede Michael B. Jordan 

Entertainment Weeklys liste over Hollywoods nye talenter.  Og det 

er ikke uden grund, at den 26-årige skuespiller har fået mediernes 

bevågenhed, for han har i den grad demonstreret sit alsidige skuespil-

talent på både TV-skærmen og det store lærred. Senest i den biograf- 

aktuelle Sundance-vinder, ’Fruitvale Station’, hvor Jordan til stor ros 

spiller sin første hovedrolle som den ekskriminelle Oscar Grant. 

Jordan startede sin skuespilkarriere som ganske ung, da han fik en rol-

le i komedieserien ’Cosby’ i 1999. Samme år medvirkede han i et enkelt 

afsnit af ’The Sopranos’ (1999-2007), og sidenhen har han indtaget 

TV-mediet med to stærke præstationer i de kritikerroste serier ’The 

Wire’ (2002-08) og ’Friday Night Lights’ (2006-11). Her spiller Jordan 

hhv. den 16-årige pusher Wallace og football-spilleren Vince.

Filmgennembruddet ’Chronicle’ (2012) viste Jordan som en privile-

geret, selvsikker teenager med superkræfter, men de fleste af hans 

roller kendetegnes ved at komme fra socialt belastede miljøer og 

karakteriseres ved en grundlæggende godhed, der altid titter frem 

bag karakterernes hårde ydre. Man kunne dermed sige, at han har en 

begrænset spændevidde. Men Jordans leverer, trods rollernes fælles-

træk, altid nuancerede portrætter, og det er derfor ikke usandsynligt, 

at han går en lys fremtid i møde som karakterskuespiller.

Karrieren kan dog endnu nå at tage uventede drejninger, og Jordan 

prøver bl.a. snart kræfter med komediegenren i den romantiske 

drengerøvsfilm ’That Awkward Moment’, hvor han spiller over for 

Zac Efron. Der går yderligere rygter om en fremtidig medvirken som 

superhelten The Human Torch i Marvel-rebootet ’The Fantastic Four’ 

(2015), og rygter om store blockbuster-projekter dukker op på ugent-

lig basis. Projekter der leder tankerne hen på Jordan som en mulig 

arvtager til Will Smith.

 

En ting er sikker. Uanset om Michael B. Jordan vælger at bevæge sig ned 

ad et karrierespor præget af seriøse roller, om han tyer til de under-

holdningsorienterede popcornfilm, eller om han vil mestre begge dele, 

er han værd at holde øje med. Og hvem ved, måske ser vi ham en dag 

i en dansk produktion. Jordan har i hvert fald udtalt, at han drømmer 

om at arbejde sammen med den danske auteur Nicolas Winding Refn.

I

FULDE NAVN Michael Bakari Jordan 
   
NATIONALITET USA  
  
FØDT 9. februar 1987 
    
GENNEMBRUDSROLLE The Wire   
 
BONUSINFO Hans favoritskuespiller er Meryl Streep 
 
KOMMENDE FILM That Awkward Moment 
  

Aktuel i Fruitvale 

Station - se side 19
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LÆG HOVEDET PÅ BLOGGEN!

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

Find bloggen på www.kino.dk/blogs
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TRAILERS 
PÅ DIN 
MOBIL: 

Scan QR-koderne med din mobil for at se  

traileren og bestille billetter. Taksten af-

hænger af dit dataabonnement. Du kan 

hente en gratis QR-scanner som app.
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ORIGINALTITEL Delivery Man 
    
INSTRUKTØR  Ken Scott 
 
SKUESPILLERE
Vince Vaughn, Chris Pratt, 
Cobie Smulders   

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  105 minutter 
 
PREMIERE

02/01 

KOMEDIE / DRAMA

Talkshow-værterne Jay Leno og Bill Maher gæsteoptræder som dem selv.

M ens David Wozniak har et stort hjerte, og 

hellere end gerne vil hjælpe andre, har han 

ikke særlig høje ambitioner for sig selv. Han arbej-

der som udbringer i sin families slagterforretning, 

men hans mangel på struktur og ansvarsfølelse gør 

ham til en halvsløj medarbejder. Samtidig skylder 

han mafiaen penge, og hans gravide kæreste synes, 

at han er uegnet som far. En dag ændrer hans liv 

sig fuldstændigt, da han opdager, at han - ved en 

beklagelig administrativ fejl - er blevet far til 533 

børn i forbindelse med sin anonyme donation til en 

sædbank 20 år tidligere. Nu sagsøges han af 142 af 

sine 533 børn, som vil have deres fars identitet at 

vide. Helt nye tanker sættes i gang hos David, der 

bliver tvunget til at beslutte, hvad han egentlig vil 

med sit liv.

Vince Vaughn har hovedrollen som den godmodige 

slacker, der er bange for at binde sig, og netop den 

type er han ekspert i at spille med film som ’Par-

terapi i Paradis’ (2009), ’The Internship’ (2013) og 

mange andre i bagagen. Filmen er en genindspil-

ning af den franske ’Starbuck’ (2011), og instruk-

tøren, Ken Scott, er stadig den samme. I filmens 

biroller finder vi Chris Pratt, der til sommer er ak-

tuel som Star-Lord i Marvel-filmatiseringen ’Guar-

dians of the Galaxy’, og Cobie Smulders, som bl.a. 

er kendt fra ’The Avengers’ (2012) og ikke mindst 

TV-serien ’How I Met Your Mother’ (2005-13).

DELIVERY MAN
ÉN UNGKARL - 533 BØRN



FRUITVALE 
STATION
EN SKÆBNESVANGER NAT

Forest Whitaker er blandt producenterne bag filmen.
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ORIGINALTITEL  Fruitvale Station  
  
INSTRUKTØR Ryan Coogler  
 
SKUESPILLERE  
Michael B. Jordan, Octavia Spencer, 
Melonie Diaz, Kevin Durand 
 
LAND  USA, 2013   
  
SPILLETID  85 minutter  
  
PREMIERE   

02/01

DRAMAO scar Grant er 22 år, og måske ikke Guds 

allerbedste barn, men han elsker sine ven-

ner, sin kone og sin 4-årige datter over alt på jor-

den. Pga. en blakket fortid kæmper han dagligt 

for at få en stabil tilværelse op at stå for sig selv 

og sin lille familie, der også indbefatter en mor, 

han står meget nær. Men på en skæbnesvanger 

dag, nytårsaftensdag i 2008, tager Oscars liv en 

fatal drejning, da han tager toget til Fruitvale- 

stationen. 

’Fruitvale Station’ bygger på en sand historie, 

der stadig runger i den amerikanske bevidsthed. 

Den bærende rolle som Oscar spilles af det unge 

talent Michael B. Jordan, der i denne måned 

portrætteres på side 14. I rollen som den alle-

stedsnærværende mor ses Octavia Spencer, der 

i 2012 vandt en Oscar for ’The Help’ (2011). Det 

er instruktøren Ryan Cooglers første spillefilm, 

men resultatet har været overbevisende nok til, 

at ’Fruitvale Station’ vandt Prix de l’avenir i Can-

nes samt Grand Jury Prize og Publikumsprisen 

ved dette års Sundance Film Festival. Den sidste 

film, der vandt begge de eftertragtede Sundan-

ce-priser, var ’Precious’ i 2009. 
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ORIGINALTITEL  
Paranormal Activity: The Marked Ones 
    
INSTRUKTØR  Christopher Landon 
 
SKUESPILLERE
Andrew Jacobs, Richard Cabral,  
Carlos Pratts, Molly Ephraim 

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  84 minutter 
 
PREMIERE

02/01 

GYSER

Bare fordi Paranormal-serien nu også 
findes som spin-off, betyder det ikke, 
at de lukker ned for de ”rigtige” film. 
Således er der allerede premiere på 
’Paranormal Activity 5’ til oktober.

L

PARANORMAL ACTIVITY: 
THE MARKED ONES
DØDELIGE DÆMONER 

ige så simpel som starten på Paranormal- 

serien var, lige så mange muligheder er der i  

at holde den i live med nye idéer og historiemæs- 

sige sidespring. Som titlen så spidsfindigt afslører, 

er vi stadig i Paranormal Activity-land, men ’The 

Marked Ones’ er ikke en decideret efterfølger, så 

meget som den er et spin-off. En flok unge menne-

sker ført an af Jesse holder fest i en lejlighed i Cali-

fornien, men finder senere ud af, at en ældre dame 

er død i lejligheden nedenunder. De beslutter sig  

for at undersøge sagen nærmere, og med hjemme-

videokameraet tændt begiver de sig ind i boligen. 

Her finder de en masse mystiske sager, blandt andet 

de manglende bånd fra ’Paranormal Activity 3’. Kort 

tid efter finder Jesse noget, der minder om et bid på 

sin arm, og han begynder langsomt at føle, at han 

forfølges af skumle kræfter.

Den første Paranormal Activity-film landede med  

et brag tilbage i 2007. Sjældent havde en så billig 

film (ca. 75.000 kr.) indspilet 1 mia. kr. på verdens-

plan. Film der gør sådan noget bliver til ustoppe- 

lige fænomener. Inden længe overtog Paranormal-

serien således den funktion, som Saw-filmene ellers 

havde haft i årevis, med nye efterfølgere én gang om 

året. Men hvor Saw-filmene levede på en høj splat-  

og torturfaktor, lever Paranormal-filmene på en helt 

anden og mere klassisk form for gys. Der er som oftest 

gode, gamle spøgelser og dæmoner på spil i disse film, 

så folk med svage nerver bør stadig træde varsomt.
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Bare fordi Paranormal-serien nu også 
findes som spin-off, betyder det ikke, 
at de lukker ned for de ”rigtige” film. 
Således er der allerede premiere på 
’Paranormal Activity 5’ til oktober.

FREE FALL
LIVETS  
UFORUDSIGELIGHED

ORIGINALTITEL Freier Fall 
 
INSTRUKTØR Stephan Lacant  
 
SKUESPILLERE
Hanno Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan, 
Katharina Schüttler, Stephanie Schönfeld, 
Oliver Bröcker, Luis Lamprecht, 
Maren Kroymann 

 
LAND  
Tyskland, 2013 

SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

09/01

DRAMA

Hovedrolleindehaveren, Hanno Koffler, er også trommeslager i bandet Kerosin, 
hvor hans bror Max synger og spiller guitar.

arcs liv kører på skinner. Han har en lovende 

karriere som politibetjent foran sig, og ko-

nen venter deres første barn. Men alt ændrer sig, 

da Marc møder politiaspiranten Kay under et ud-

dannelsesforløb. De to mænd udvikler følelser for 

hinanden, og pludseligt befinder Marc sig i frit fald. 

En eksistentiel krise er under opløb, og det ellers så 

uproblematiske liv erstattes af tvivl, utroskab og di-

lemmaet mellem den trygge familie og den spiren-

de forelskelse. Marc må indse, at han ikke kan gøre 

alle, han elsker, lykkelige.

’Free Fall’ er en film om uventet kærlighed, om at 

acceptere sin seksualitet og om den lunefulde lyk-

ke. Dramaet, der er blevet kaldt Tysklands svar på 

’Brokeback Mountain’ (2005), er instrueret af Ste-

phan Lacant. Rollerne som Marc og Kay spilles af 

Hanno Koffler (Summer Storm) og Max Riemelt (Die 

Welle/Bølgen). Katharina Schüttler (The Promise) 

spiller den gravide kone, hvis liv omvæltes pga. man-

dens eskapader.

M

ad drømmer om at udskifte sit kedelige job 

som bygningsarbejder og blive en berømt 

eventyrer og arkæolog, ligesom sit forbillede Max 

Mordon. En dag bliver hans drømme til virkelighed, 

da Tad forveksles med en professor og sendes af 

sted til Peru for at finde den forsvundne by Paititi. 

I Sydamerika venter Professor Lavrof, og hans un-

derskønne datter Sara, på geniet, og Tad bliver for 

alvor sat på prøve. Men problemerne stopper ikke 

her. Selveste Max Mordon viser sig at lægge onde 

planer og være Saras forlovede på én og samme tid.

’Tad Stones - den fortabte even-

tyrer’ er en spansk animations-

film instrueret af Enrique Gato, der 

tidligere har lavet to kortfilm med Tad Stones (eller 

Tadeo Jones som han hedder på spansk) i hoved-

rollen. En karakter som tydeligvis er inspireret af 

adventure-filmene om den eventyrlystne arkæolog, 

Indiana Jones.

T

FRA BYGNINGSARBEJDER  
TIL EVENTYRER

ORIGINALTITEL  
Las aventuras de Tadeo Jones 
 
INSTRUKTØR  
Enrique Gato  
 
DANSKE STEMMER
Afventer  
 
LAND   
Spanien, 2012 
 
SPILLETID 
92 minutter 
 
PREMIERE

09/01

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

TAD STONES  
- DEN FORTABTE  
EVENTYRER

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE
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ORIGINALTITEL  
The Wolf of Wall Street 
    
INSTRUKTØR  Martin Scorsese  
 
SKUESPILLERE
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,  
Matthew McConaughey, Margot  
Robbie, Eric West, Jon Favreau,  
Shea Whigham, Kyle Chandler,  
Jean Dujardin, Rob Reiner, Spike Jonze 

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  179 minutter 
 
PREMIERE

09/01 

DRAMA / KOMEDIE D a den unge Jordan Belfort starter som 

børsmægler på Wall Street, er han lykkeligt 

gift, våd bag ørerne og fuld af naive ideer om at gøre 

en forskel. Belfort finder dog hurtigt ud af, at der 

kun er tre ting, der er vigtige i denne branche. At 

tjene sindssygt mange penge. Tage absurd mange 

stoffer. Og sidst men ikke mindst undgå hverdagens 

stress ved at have så meget sex som muligt. Få år 

senere er Belfort indehaver af børsmæglerfirmaet 

Stratton Oakmont og har fuldt ud fortjent titlen 

som ”The Wolf of Wall Street” med en dagligdag, der 

involverer korruption, fester med chimpanser, dvær-

gekast på kontoret, orgier ombord på flyvemaskiner 

og en evig jagt på den næste rus. Men som ventet 

går der ikke længe, før Belfort og hans korrumpere-

de kompagnoner er i FBI’s søgelys.

En af filmhistoriens mest hyldede og toneangivende 

instruktører, Martin Scorsese, har kastet sig over 

den sande, men fuldstændig gale historie om New 

York-børsmægleren Jordan Belfort, der i 80erne og 

90erne tog den amerikanske drøm lidt for langt… og 

så endnu længere igen. Med brug af voice over og en 

dreven hovedkarakter i overhalingsbanen, minder 

Scorseses nyeste epos til dels om instruktørens egen 

nyklassiker ’Goodfellas’ fra 1990, der også byggede 

på virkelige begivenheder. I rollen som Belfort ses en 

fuldstændig hæmningsløs Leonardo DiCaprio, der 

samarbejder med sin mentor for femte gang, mens 

bl.a. Jonah Hill (Moneyball), Margot Robbie (About 

Time) og Matthew McConaughey (Mud) giver mod-

spil som henholdsvis makker, viv og mentor. 

THE WOLF OF WALL 
STREET SEX, STOFFER OG BØRSHANDEL 

Ridley Scott fik tilbudt rollen som  
instruktør før Scorsese.

83 %
100 stemmer
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I et forsøg på at holde filmens slutning hemmelig,  
blev der indspillet to forskellige af slagsen.

TILBAGE I RINGEN

Å ret er 1983, og det skal endelige afgøres, hvem 

der er tidens absolut største sværvægtsbok-

ser, Henry ’Razor’ Sharp eller Billy ’The Kid’ McDon-

nen. To tidligere kampe er endt med én sejr til hver, 

men på selve aftenen for den ultimative afgørelse, 

trækker Razor sig pludseligt tilbage uden yderligere 

forklaring. På én og samme tid sætter han punktum 

for de to Pittsburgh-bokseres karriere, der netop 

er på deres højeste. Nu, 30 år senere, bærer Billy 

’The Kid’ McDonnen stadig nag. Han har stadig ikke 

fundet ud af, hvorfor hans modstander forlod ham 

på kanten af bokseringen, og nu kan ingen af de to 

boksere sige nej, da de tilbydes en sidste chance for 

at afgøre regnskabet én gang for alle.

Målt på erfaring ligner Sylvester Stallone (Henry 

’Razor’ Sharp) storfavoritten i kampen mod Robert 

De Niro (Billy ’The Kid’ McDonnen). Hvor De Niro 

kan hente filmisk bokseerfaring fra ’Raging Bull’ 

(1980), har Stallone hele seks Rocky-film i baghån-

den. I denne omgang er der dog tale om en ren-

dyrket komedie, og filmen er instrueret af manden 

bag ’Anger Management’ (2003) og ’50 First Dates’ 

(2004). Sylvester Stallone og Robert De Niro har tid-

ligere spillet sammen i action-dramaet ’Cop Land’ 

fra 2007.

ROCKY BALBAO VS. RAGING BULL

ORIGINALTITEL Grudge Match 
 
INSTRUKTØR Peter Segal  
 
SKUESPILLERE
Robert De Niro, Sylvester Stallone,  
Alan Arkin, Kevin Hart, Kim Basinger, 
Jon Bernthal  
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  113 minutter 
  
PREMIERE

09/01

KOMEDIE



Filmen fortæller for første gang en historie om Jack Ryan, 
der ikke er skrevet af Tom Clancy selv, men derimod af  
bl.a. Mission Impossible-manusforfatteren David Koepp

Lufthavns-litteratur er næsten en genre for sig 

selv, og Tom Clancy var dens ukronede konge. 

Inden sin død i oktober 2013 var han manden bag 

den ene 1.000-siders spændings-succes efter den 

anden, og han har ladet sine bøger og karakterer 

været kilde til flere forskellige film- og computer-

spil-serier. Heriblandt finder man CIA-agenten Jack 

Ryan, der har været omdrejningspunkt i fire film fra 

’The Hunt for Red October’ (1990) til ’The Sum of All 

Fears’ (2002), hvis vækkelse som actionhelt du bli-

ver vidne til i ’Jack Ryan: Shadow Recruit’.

Historien går helt tilbage til Ryans unge dage som 

uerfaren analytiker hos CIA, der opdager en hem-

melig russisk plan om at destruere den amerikanske 

økonomi ved hjælp af et terrorangreb. Ryan er mest 

vant til at sidde bag en computerskærm, men tvin-

ges under omstændighederne ud i felten og ender i 

et taktisk magt- og spionspil med den russiske mul-

timilliardær Victor Cherevin, hvor han kun kan stole 

på sig selv og sin træning fra akademiet.

Siden 2002 er der blevet arbejdet på at søsætte en 

ny Jack Ryan-film, men uden at det har båret frugt 

før nu. Det er Chris Pine, der er endt med rollen som 

Jack Ryan, og han skal dermed løfte den tunge arv 

fra skuespillere som Harrison Ford og Alec Baldwin, 

der førhen har spillet karakteren til stor anerkendel-

se. Han flankeres til gengæld af en række erfarne 

folk, såsom Kevin Costner, Keira Knightley og Ken-

neth Branagh. Sidstnævnte udfylder ikke bare rollen 

som filmens skurk men også instruktør. 

JACK RYAN: 
SHADOW RECRUIT
CIA-AGENTEN VÆKKES ATTER TIL LIVE

ORIGINALTITEL  Jack R yan: Shadow Recr ui t  
  
INSTRUKTØR Kenneth Branagh  
 
SKUESPILLERE  
Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley, 
Kenneth Branagh, Colm Feore, David Paymer 
 
LAND  USA, 2013    
 
SPILLETID  Afventer   
 
PREMIERE   

16/01

ACTION / THRILLER

79,39  %
63 stemmer
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ONE CHANCE

Den unge mand, Paul Potts, vokser op i den en-

gelske havneby Bristol, hvor han hele sit liv er 

blevet mobbet og har måttet kæmpe for den mind-

ste smule anerkendelse. Til hverdag sælger Paul mo-

biltelefoner, men i sin fritid drømmer han brænden-

de om at blive professionel operasanger. Der er dog 

mange sten på vejen til succes, især når hans egen 

far mener, at Paul bør standse dagdrømmeriet og se 

virkeligheden i øjnene. Men tingene begynder så 

småt at vende for den korpulente amatørsanger, da 

han møder den søde pige Julie-Ann, der støtter og 

inspirerer ham til at forfølge sin ambition. Da Paul 

ser, at man kan tilmelde sig en sangkonkurrence på 

TV ved navn ’Britain’s Got Talent’, giver han det et 

forsøg. På den ene eller anden måde skal drømmen 

nemlig udleves. 

En film om fænomenet Paul Potts lyder måske lige 

lovlig søgt, men i hænderne på instruktøren, David 

Frankel, der tidligere har formået at røre samt un-

derholde publikum med film som ’The Devil Wears 

Prada’ (2006), ser det nu lovende ud. Derudover er 

James Corden, der spiller Paul Potts, en af Englands 

mest populære komikere, og selvom Corden er en 

pænere udgave af Potts, er ligheden med den al-

mindelige mand med den store stemme slående. 

’One Chance’ er en feel good-film om det at turde 

tage chancen og forfølge sine drømme. Også selv-

om det er for åben skærm og foran et dommerpanel 

anført af selveste Simon Cowell.

PAUL POTTS’ STORE DRØM

ORIGINALTITEL One Chance  
 
INSTRUKTØR David Frankel  
 
SKUESPILLERE
James Corden, Julie Walters, Alexandra 
Roach, Mackenzie Crook, Colm Meaney, 
Simon Cowell 
 
LAND UK, USA, 2013  
 
SPILLETID  
116 minutter 
  
PREMIERE

16/01

KOMEDIE / 
MUSIKFILM

 Paul Potts’ første album
’One Chance’ gik direkte ind på
1. pladsen i 13 lande verden over.



AMERICAN HUSTLE 

ORIGINALTITEL American Hustle   
 
INSTRUKTØR David O. Russell  
 
SKUESPILLERE 
Christian Bale, Bradley Cooper,  
Amy Adams, Jennifer Lawrence,  
Jeremy Renner, Michael Peña,  
Louis C.K., Jack Huston, Robert De Niro 
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 138 minutter 
  
PREMIERE

23/01

DRAMA

7 0ernes USA er præget af økonomisk uro og 

alarmerende arbejdsløshedstal. For Irving 

Rosenfeld er den eneste vej gennem dagen og 

vejen at snyde. Sammen med den lige så snu og 

ikke mindst forførende Sydney Prosser opretter 

de to et firma, der tager penge for at udstede lån, 

som de aldrig udbetaler. Forretningen vokser, 

men en dag går de lige i FBI’s fælde. Den entu-

siastiske og iltre FBI-agent, Richie DiMaso, giver 

dem to valg: en tur i fængsel eller et arbejde for 

FBI. Valget falder på det sidste, og snart bliver Ir-

ving og Sydney draget ind i en verden af politisk 

korruption, intimiderende mafiosoer og masser 

af bondefangeri.

Svindlerfilmen ’American Hustle’ er en del af 

den subgenre, der tidligere har leveret betyde-

ligt bidrag til filmhistorien i form af ’The Sting’ 

(1973), ’The Grifters’ (1990) og ’Catch Me If You 

Can’ (2002). Alligevel er filmen svær at sætte i 

bås. Dramaet har tyngde, men der er samtidig 

humor. Svindlerierne er væsentlige, men ikke 

altoverskyggende. Samtidig er den en hyldest til 

1970ernes amerikanske filmkunst. Tøjet, håret, 

bilerne og ikke mindst musikken (af bl.a. Elton 

John, The Bee Gees og Wings) oser af 70er-stem-

ning, mens filmen i tempo, klipning og fortælle-

stil kan minde om Scorseses ’Goodfellas’ (1990). 

Alt dette sammensættes til en nærmest episk 

fortælling om en tid, der egentlig ikke er så langt 

fra vores egen præget af økonomisk lavvande og 

arbejdsløshed.

Filmen er løst baseret på virkelige hændelser 

fra slutningen af årtiet, hvor FBI i samarbejde 

med en svindler forsøgte at afsløre kriminalitet 

blandt forretningsfolk og politikere, hvilket bl.a. 

inkluderede en falsk sheik. Udgangspunktet er 

det samme i filmen, og karakteren Irving Rosen-

feld er en gengivelse af virkelighedens Mel Wein-

berg, der trods sine ufine metoder fik udrettet 

noget stort på den rigtige side af loven. I filmen 

spilles Irving af kamæleonen Christian Bale, der 

denne gang har lagt sig massivt ud for at udstråle 

den levemandspondus, som karakteren kræver, 

og tankerne ledes hen på Robert De Niros lige-

ledes fysisk krævende præstation i ’Raging Bull’ 

(1980). Bale er kendt for sin ekstreme dedikation 

MÅNEDENS
ANBEFALING 
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Filmen er det tredje 
samarbejde inden for tre 
år mellem Robert De Niro 
og Bradley Cooper. De har 
tidligere spillet sammen i 
’Limitless’ (2011) og ’Silver 
Linings Playbook’ (2012). 

SVINDEL I SÆRKLASSE

83,79  %
53 stemmer



til en rolle, som set tidligere i ’The Machinist’ (2004), ’Batman 

Begins’ (2005) og endelig David O. Russells ’The Fighter’ (2011), 

der indbragte ham en Oscar for Bedste birolle. Irving Rosenfeld 

er en type, man både holder af og frastødes fra, men det er den-

ne lurendrejer, der binder historien sammen, og i Bales kyndige 

hænder bliver det en karakter, der har potentiale til at gå over i 

filmhistorien som en af de mest veltegnede nogensinde. Under 

alle omstændigheder er det én af skuespillerens stærkeste præ-

stationer, og det siger en del.

Christian Bale er imidlertid ikke den eneste, instruktøren Da-

vid O. Russell har hentet med fra ’The Fighter’. Amy Adams har 

fået rollen som Sydney, der både bruger list og sit smukke ydre 

til at udføre sine lumske gerninger. Centralt i hendes historie er 

den gengældte kærlighed til Irving, der vanskeliggøres af det 

faktum, at han har en kone, spillet af Jennifer Lawrence (The 

Hunger Games), og et barn. FBI-agenten Richie portrætteres af 

Bradley Cooper, og selveste Robert De Niro optræder kort i en 

ikke uvant rolle som gangsterboss. Dermed genforenes treklø-

veret fra David O. Russells ’Silver Linings Playbook’ (2012), der 

alle fik Oscar-nomineringer, og Lawrence kunne endda tage en 

statuette med hjem. Russell er en mester i personinstruktion, 

hvilket han igen beviser med en film, der samtidig er en nostal-

gisk fryd.

  The Sting - 20 %
  The Grifters - 17 %
  Goodfellas - 17 %
  Donnie Brasco - 14 %
  All the President’s Men - 10 %
  Catch Me If You Can - 10 %
  Casino - 7 %
  Raging Bull - 2 %
  Saturday Night Fever - 2 %
  Argo - 1 %

FILMENS
ANATOMI

10%

10%

14%

7%
2%2% 1%

17%

17%

20%

I Bales kyndige hænder  
bliver det en karakter,  
der har potentiale til at  
gå over i filmhistorien  
som en af de mest vel- 
tegnede nogensinde.



I en ung alder gennemgår den lille sydafri-

kanske dreng, Nelson Mandela, en mand-

domsprøve, der skal styrke ham for livet. År 

senere har den selv samme dreng udviklet sig til 

en ressourcestærk, succesfuld ung advokat, der 

på trods af Apartheid-systemets åg forsøger at 

arbejde sig frem i verden, mens han nyder godt 

af både kvinder og hurtige biler. Men Mandela 

kan ikke længere lukke øjnene for, at han lever i 

et land, der undertrykker sin sorte befolkning, 

og han lader sig derfor involvere i rettigheds- 

organisationen ANC, hvor han hurtigt bliver 

frontfigur. Da en fredelig demonstration udvikler 

sig til en ren massakre, tyr Mandela og de andre 

ANC-brødre til mere voldelige løsninger, og da de 

efterfølgende arresteres bliver udfaldet livstid 

i fængsel. 27 år senere får folket dog sin vilje, og 

Mandela sættes fri for at ændre sit lands historie 

gennem troen på demokrati og tilgivelse.

Historien om Nelson Mandela (1918-2013) er for-

talt mange gange før, men dette er første gang, 

en film bygger på mandens egen selvbiografi og 

produceret med Mandelas godkendelse. Filmen 

fortæller ikke blot historien om en visionær 

mands ekstraordinære bedrifter, men også om 

den tragiske kærlighed mellem Mandela og hans 

hustru Winnie, der udviklede sig til et bittert 

menneske, mens hendes mand var indespærret. 

Den legendariske frihedskæmper portrætteres 

af Idris Elba, der især er kendt for at spille stær-

ke figurer i bl.a. ’The Wire’ (2002-08) og ’Pacific 

Rim’ (2013), mens Bonds nye Miss Moneypenny, 

Naomie Harris, ses som Win-

nie Mandela.

Mere på 
side 10

Under optagelserne mødte 
instruktøren Nelson Mandela 
til en snak om filmen.

ORIGINALTITEL   
Mandel a: L ong Wal k to Fr eedom  
  
INSTRUKTØR Justin Chadwick  
 
SKUESPILLERE  
Idris Elba, Naomie Harris,  
Terry Pheto, Tony Kgoroge  
 
LAND  UK, Sydafrika, 2013  
   
SPILLETID  152 minutter  
  
PREMIERE   

23/01

DRAMA

MANDELA:  
VEJEN TIL FRIHED
FILMATISERINGEN AF  
NELSON MANDELAS BIOGRAFI
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JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

EMIL OG IDA 
FRA LØNNEBERG

ORIGINALTITEL  
Emil & Ida fra Lönneberga 
    
INSTRUKTØR  Per Åhlin  
 
DANSKE STEMMER
Alfred Bjerre Larsen, Carolina Callisen 
Whittaker, Kaya Brüel, Kristian Boland, 
Vibeke Hastrup, Cecilie Stenspil 
 
LAND Sverige, 2013  

 
SPILLETID 
63 minutter 
 
PREMIERE

23/01 Bogen ’Emil fra Lønneberg’ blev  
udgivet første gang 
i 1963 på svensk, og 
året efter blev den  
oversat til dansk.

strid Lindgrens klassiske historier om den 

svenske dreng Emil ligger til grund for denne 

animerede film, hvor Emil selvfølgelig bor på går-

den Katholt i Småland sammen med sin lillesøster 

Ida, sin far Anton, sin mor Alma, karlen Alfred og 

stuepigen Lina. Egentlig er Emil en ret sød dreng, 

der som oftest prøver at hjælpe, men han har en 

fantastisk evne til altid at komme galt af sted og 

havne i problemer. Det ender som regel med at gå 

hårdest udover Emils far, der prompte sætter efter 

sin søn. Emil ender altid med at blive smidt ud i 

tømmerskuret, hvor han kan få lov at sidde og tæn-

ke over, hvad han har gjort galt, mens han snitter 

træfigurer. Filmen er baseret på historier 

fra bøgerne ’Emils hyss nr. 325’, ’När lilla Ida 

skulle göra hyss’ og ’Emil med paltsmeten’.

Det er næsten 40 år siden, at TV-serien om Emil så 

dagens lys. Den TV-serie, der gennem flere genera-

tioner, har sat billeder på Astrid Lindgrens ord, og 

som derfor har en høj affektionsværdi for mange. 

Af samme årsag er det måske med en vis skepsis, 

at du overvejer at se (eller introducere din børn til) 

’Emil og Ida fra Lønneberg’, men hvor TV-serien til 

tider blev lige lovlig dramatisk for de yngste seere  

(fx Alfred der næsten dør i sneen på vej til Marianne- 

lund), er denne nye tegnefilmatisering mere børne-

venlig.

A

en legendariske, feterede og altid kontrover-

sielle nyhedsvært, Ron Burgundy, var sammen 

med sit trofaste Channel 4 News Team 1970ernes fa-

ste nyhedsleverandører i San Diego - lige indtil Ron 

mistede sit job til sin kone, Veronica Corningstone. 

Nu hvor storhedstiden er ovre, går Ron og hans 

hold 1980erne i møde med nye udfordringer, og 

sammen tager de til New York for at indtage byens 

første 24-timers nyhedskanal GNN. De skal dog lige 

forbi kanalens allerede etablerede hovedvært, den 

nye kvindelige chef, og egne selvforskyldte dum- 

heder, før de endnu engang kan kalde sig nr. 1 på 

nyhedsfronten.

Komedien er den længe ventede fortsættelse til 

’Anchorman: The Legend of Ron Burgundy’, der i 

2004 blev modtaget med kultdyrkelse til følge, og 

som i dag må siges at være en af de mest citerede 

komedier i nyere tid. Den første film var også med 

til at styrke karrieren for komikere som Will Ferrell, 

Steve Carrell og Paul Rudd, og ligesom originalen 

bugner efterfølgeren af store stjerner i diverse, 

absurde gæsteroller. Instruktøren bag den oprin-

delige film, Adam McKay, er igen manden bag gal-

skaben efter andre Will Ferrell-film som ’Talladega 

Nights: The Ballad of Ricky Bobby’ (2006) og ’Step 

Brothers’ (2008).

D

ORIGINALTITEL  
Anchorman 2: The Legend Continues 
    
INSTRUKTØR  Adam McKay  
 
SKUESPILLERE
Will Ferrell, Steve Carell, Christina  
Applegate, Paul Rudd, David Koechner, 
Kristen Wiig, Harrison Ford, Liam Neeson, 
Kirsten Dunst, Jim Carrey, Sacha Baron 
Cohen, Tina Fay, James Marsden,  
Greg Kinnear   

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 
119 minutter 
 
PREMIERE

30/01 

KOMEDIE

ANCHORMAN 
- FORTSAT  
FLIMMER PÅ 
SKÆRMEN

EMIIIIIIIL!

ANIMATION / 
FAMILIEFILM

Jennifer Lawrence, der er en gigantisk Anchorman-fan, 
fik tilbudt en rolle i fortsættelsen, men måtte takke 
nej pga. andet arbejde.

81,64  %
54 stemmer

STILL CLASSY!
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Den originale børnebog  
‘Cloudy with a Chance of  
Meatballs’ udkom helt  
tilbage i 1978.

E fter madstormen i 1’eren anerkendes Flint 

for at være det geni, han egentlig er. Ende-

lig får han lov at arbejde sammen med sit største 

idol, Chester V, der ansætter ham i sit gigantiske 

opfinderfirma. Alt ser ud til at ånde fryd og gam-

men, indtil de finder ud af, at Flints madmaskine, 

der forvandler vand til mad, stadig er løs og løbet 

løbsk. Imens Flint og vennerne har haft travlt med 

at rydde mad op i deres hjemby, er madmaskinen 

gået i overgear. Den er nemlig begyndt at splejse 

mad og dyr om til mad-dyr på en afsidesliggende 

ø. Flint, Chester og den overintelligente orangutang 

Barb, sætter derfor ud på en mission for at stoppe 

maskinen en gang for alle.

Den første film var baseret på en børnebog af sam-

me navn og blev en stor succes, hvor både kritikere 

og publikum (unge som ældre) roste filmen for sin 

skarpe humor og ekstreme fantasifuldhed. 2’eren er 

skabt af de samme folk, der stod bag 1’eren, og de 

bygger videre på originalens historie og fortsætter 

således med at tage publikum på en rejse gennem 

bizarre maduniverser, hvor madvittighederne står 

i kø. Og tilsyneladende med succes. Flere ameri-

kanske anmeldere har i hvert fald været glade og 

rost filmen for sin energi, sit originale univers og sin 

børnevenlighed. 

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

JEG KAN SES

AF ALLE!

KUN FOR DE STØRRE

DET REGNER MED FRIKADELLER 2
MADMASKINEN GÅR AMOK

ORIGINALTITEL  
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 
 
INSTRUKTØRER  
Cody Cameron, Kris Pearn  
 
DANSKE STEMMER
Jens Jacob Tychsen, Cecilie  
Stenspil, Nicolaj Kopernikus,  
Therese Glahn, Søren Spanning,  
Peter Zhelder, Mads M. Nielsen, 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 95 minutter 
  
PREMIERE

30/01

ANIMATION /  
FAMILIEFILM
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DEN 
GRØNNE 
CYKEL
STILLE OPRØR

ORIGINALTITEL Wajdja  
 
INSTRUKTØR Haifaa Al-Mansour 
  
SKUESPILLERE  
Reem Abdullah, Waad Mohammed 
 
LAND  Saudi-Arabien, Tyskland, 2012 

 
SPILLETID 
98 minutter 
 
PREMIERE

30/01

DRAMA

en 10-årige Wadjdas højeste ønske er en cykel. 

Men i Saudi-Arabien er det forbudt for kvin-

der at cykle, så hendes mor forsøger at tale hende 

fra idéen. Det afholder dog ikke den selvstændige 

Wadjda fra at tage sagen i egen hånd. Hun beslut-

ter sig for at stille op i skolens konkurrence om at 

citere Koranen, hvor pengepræmien er stor nok til, 

at hun selv kan købe sin egen cykel - med eller uden 

mors accept. Mens hun gang på gang støder ind i de 

begrænsninger, samfundet pålægger hendes køn, 

begynder folkene omkring hende så småt at se kva-

liteterne i den unge rebel.

’Den grønne cykel’ gør flere ting for første gang. Det 

er den første spillefilm, der er optaget 100 procent i 

Saudi-Arabien. Det er samtidig den første saudiske 

film, der er instrueret af en kvinde. Og det er første 

gang, at landet sender en film til USA for at dyste 

om en Oscar-nominering. Til gengæld har instruk-

tøren Haifaa al-Mansour brugt hele fem år af sit liv 

år på filmen, bl.a. for at sikre økonomisk støtte og 

tilladelser til at optage i saudiske miljøer. Hardco-

re filmnørder vil kende filmens stil som et ekko af 

neorealismens store klassiker, ’Cykeltyven’ (1948), 

blandet med realismen fra moderne film som Dar-

denne-brødrenes ’Rosetta’ (1999). 

D

en 63-årige Gaspard Dassonville lever et ung-

dommeligt liv som TV-producer. Han fornæg-

ter sin alder gennem sin energiske livsstil med hur-

tigt udskiftelige og halvt så gamle kærester. Men 

Gaspard konfronteres med alderdommen, da hans 

gamle far Hubert ikke længere kan klare sig selv, 

og sønnen må træde til. Langsomt reetablerer far 

og søn deres forhold til hinanden, og da den ukon-

ventionelle og charmerende sygeplejerske Zana 

begynder at arbejde for Hubert, bliver deres liv kun 

yderligere beriget.

’Livets Blomst’ skildrer alderdommens op- og ned-

ture i en munter tone. Filmens franske titel, ’La fleur 

de l’âge’, betyder ”at være i sin bedste alder” og 

refererer til, at ikke kun ungdommen er en inspire-

rende og givende tid. Rollen, som den aldersfornæg-

tende livsnyder, varetages af Pierre Arditi (Franske 

forviklinger) og hans faderlige ophav spilles af vete-

ranen Jean-Pierre Marielle (Da Vinci mysteriet). Julie 

Ferrier (Micmacs) er sygeplejersken, der vader ind i 

de to mænds hjerter med træsko på.

D

LIVET EFTER DE 60

ORIGINALTITEL La fleur de l’âge  
  
INSTRUKTØR  Nick Quinn 
 
SKUESPILLERE  
Pierre Arditi, Jean-Pierre Marielle,  
Julie Ferrier, Audrey Fleurot,  
Artus de Penguern, Radivoje Bukvic,  
Pierre Vernier  
 
LAND  
Frankrig, 2012 
 
SPILLETID  
83 minutter 
 
PREMIERE  

30/01

KOMEDIE

LIVETS
BLOMST

Jean-Pierre Marielle har spillet med i mere end hundrede film  
og haft roller, der spænder fra krigshelt til seriemorder.
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NÆSTE MÅNEDS FILM

06/02
DALLAS BUYERS CLUB
Aidsramt bekæmper medicinalindustrien

FAMILIEN
Matriarken Meryl Streep

FAR TIL FIRE  
- ONKEL SOFUS VENDER TILBAGE
Gensyn med Lille Per

KLASSEFESTEN 2 - BEGRAVELSEN
Uheldig polterabend

LEGO FILMEN - ET KLODSET EVENTYR
Dansk legetøj går til filmen

ROBOCOP
Kultklassiker genstartes

THAT AWKWARD MOMENT
Ungkarle har det sjovest

13/02
KLOKKEBLOMST OG PIRATFEEN
Fortryllende feer

NEBRASKA
Far og søn på roadtrip

20/02
12 YEARS A SLAVE
Solgt som slave

LAST VEGAS
Polterabend for seniorer

LONE SURVIVOR
Mislykket mission

OUT OF THE FURNACE
Christian Bales hævntogt

PINOCCHIO
Børneklassikeren genfortolket

WINTER'S TALE
Romantisk tidsrejse

27/02
ALMANAC
Teenagere og tidsmaskiner

BLUEBIRD
Tragedie i Maine

HER
Kunstig kærlighed 

I, FRANKENSTEIN
Moderne monster-fortolkning

KARTELLET
Dansk thriller med Anders W. Berthelsen

MONUMENTERNES MÆND
Clooney redder kulturarven

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

'

DALLAS BUYERS CLUB

KARTELLET12 YEARS A SLAVE

FEBRUAR

FAMILIEN

NEBRASKA



HUGO (2011) 

Fortællingen om den forældre-

løse dreng, Hugo, der lever på 

en parisisk banegård, ligger me-

get langt fra det vanlige hård-

kogte Scorsese-univers. I stedet 

får vi en eventyrlig, og teknisk 

formidabel, familiefilm, der ved 

hjælp af filmmagi ender som en 

smuk kærlighedserklæring til 

selve filmmediet.

KING OF COMEDY (1982)

Robert De Niros største force er ikke ko-

mediegenren, og det samme kan roligt 

siges om skuespillerens karakter i denne 

ofte oversete film om en dysfunktionel 

stand-up-komiker, der på sin selvind-

bildte rejse mod berømmelse tager 

ekstreme midler i brug. Værkets styr-

ke ligger i den veloplagte blanding af 

sort humor og en konstant truende 

stemning.  

CASINO (1995)

En klassisk Marty-film med fokus på mafiamiljøets både 

attraktive og brutale sider - denne gang med Las Vegas som 

baggrund. Scorsese skrev manuskriptet sammen med sin 

Goodfellas-medforfatter, Nicholas Pileggi, hvilket mærkes. 

De to film besidder mange af de samme kvaliteter, og havde 

de ikke været så lig hinanden, havde ’Casino’ måske ligget end-

nu højere på denne liste. 

MARTIN SCORSESE 
10 BEDSTE FILM 

8

9

10

Som filmelsker elsker man Martin Scorsese.
Den er ikke længere. Og for at fejre film-
skaberens nyeste depraverede epos, ’The 
Wolf of Wall Street’, har vi i redaktionen 
sammensat en liste over instruktørens ti 
stærkeste værker… indtil videre. Værsgo!
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AF STINE TEGLGAARD



TA XI DRIVER (1976)

Hjemsøgende, mørk og intens. 

Mesterværket om den ensomme krigsveteran Travis 

Bickle er uden tvivl en milepæl i Scorseses karriere. 

Ikke alene var den med til at markere ham som en 

af verdens førende filmskabere, filmen er også siden-

hen blevet udødeliggjort via De Niros hudløse trans-

formation fra anonym, kontaktsøgende chauffør til 

dødbringende selvtægtmaskine 

med hanekam og militær-

jakke. Samtidig står 

’Taxi Driver’ i dag 

som den ultimative 

film om det urba-

ne menneskes 

fremmedgørelse. 

Det er nærmest 

umuligt at ryste 

oplevelsen af sig, 

når man først har 

taget en tur i Travis’ 

jernkiste på hjul.

CAPE FEAR (1991)

En bestialsk De Niro jager sin 

tidligere forsvarsadvokat (Nick 

Nolte), og snart står både hund, 

elskerinde, kone og datter for 

skud. Genindspilningen af film 

noir-klassikeren fra 1962 fortol-

kes via et effektivt og maksimalt 

forbrug af virkemidler. Resul-

tatet er en grotesk, mørk samt 

letfordøjelig Scorsese med en 

snert af Hitchcock. 

THE AGE OF INNOCENCE (1993)

Forbudt kærlighed blomstrer mellem to overklasseløg 

i 1800-tallets New York, hvor puritanske facader opret-

holdes med fordomme og ondsindet sladder. Ved hjælp 

af bl.a. Daniel Day-Lewis, Elmer Bernsteins musik og 

overdådig scenografi puster Scorsese sensuelt liv i Edith 

Whartons klassiske og klaustrofobiske periodedrama.

THE L AST TEMPTATION OF 
CHRIST (1988)

Filmatiseringen af Nikos Kazantzakis’ kontrover-

sielle roman fra 1953 fortæller om Kristus’ liv med 

fokus på de mange fristelser Guds søn - som en-

hver anden mand - måtte gennemgå. Willem Da-

foe spiller Jesus i en kompromisløs film, der på 

samme tid er oprigtig interesseret i evangelierne 

om profetens liv og bevidst provokerende.  

10 BEDSTE FILM 

THE DEPARTED (2006)

Jack Nicholson overspiller måske 

en tand i denne Oscar-vindende 

genindspilning om to muldvar-

per på hver sin side af loven. 

Nicholsons galskab 

opvejes til gen-

gæld kraftigt af 

et velskruet og 

nervepirrende 

plot samt to 

superintense 

præstationer af 

Matt Damon og 

Leonardo DiCaprio. 

5

7 6

4

1

SÅDAN GJORDE VI: 

Redaktionen nominerede i fællesskab de rele- 

vante film til afstemningen. Hver især lavede  

deres personlige top 10-liste, som i sidste ende 

resulterede i kino.dk’s endelige top 10.

R AGING BULL (1980)  

De Niro spiller den selvdestruktive bokser Jake La 

Motta med så uhyggelig overbevisning, at alene 

præstationen gør Scorseses sort/hvide sportsfilm til 

en filmhistorisk mastodont. Filmen byder desuden 

på nogle af de mest velkoreograferede sportsscener 

nogensinde samt et fascinerende indblik i et masku-

lint univers i og uden for ringen. 

3

GOODFELL AS (1990)

” As far back as I can remember, I 

always wanted to be a gangster.” 

Portrættet af den autentiske wise 

guy Henry Hill (Ray Liotta) og hans 

mafia-relaterede storhed og fald 

hører til genrens absolutte klassi-

kere. Og ikke uden grund. Et van-

vittigt underholdningsniveau, en 

ultra hidsig scene-stjælende Joe 

Pesci, og ikke mindst åbningssce-

nen er med til at gøre ’Goodfellas’ 

til sublim filmkunst. 

2
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Som det eneste danske medie fløj kino.dk 

over Atlanten for at overvære optagelserne  

af ’RoboCop’. Filmen genfortæller historien fra  

1987 om betjenten Alex Murphy, der bliver  

dødeligt såret, men vender tilbage som en 

avanceret cyborg i politiets tjeneste.  

SET-BESØG

RoBoCoP

36



AF SØREN SØNDERGAARD
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RoBoCoP

AF SØREN SØNDERGAARD
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lokken er 05.30, og noget er galt med RoboCops hjelm. Det 

er uklart, om problemet skyldes temperaturen omkring 

frysepunktet eller virvaret af gule og røde ledninger, men 

tre gange i træk har udfordringen sat en stopper for sce-

nen, der skal optages, før solen står op over Toronto. Det sker dog først 

om et par timer, og imens Joel Kinnaman får tændt endnu en cigaret 

af sin assistent (bevægelsesmulighederne er begrænsede, når man er 

klædt ud som en politirobot), lykkes det tilsyneladende at reparere den 

avancerede hovedbeklædning. Den lange kæde af kommandoer starter 

atter op, kameraerne går i gang, og RoboCop foretager for femte gang 

et løb på ca. 25 meter, før han stopper op, råber ”Follow me!” og derefter 

drejer 180 grader for at fortsætte tilbage i samme retning. Fra sit im-

proviserede telt omkring 100 meter fra begivenhedernes gang erklærer 

instruktøren José Padilha sig tilfreds med den 10 sekunder lange optagel-

se, som han har set fra fem-seks forskellige vinkler på en håndfuld moni-

torer. Klokken er nu 06.15, og vi befinder os i Toronto, nærmere bestemt 

George Brown Waterfront Campus på kanten af Lake Ontario, hvor 3.500 

studerende om få timer har deres daglige gang, indtil bygningens futu-

ristiske facade for femte nat i træk skal udgøre Omnicorps hovedkvarter 

i Detroit. Filmholdet er ca. halvvejs gennem optagelserne af den nye Ro-

boCop-film, og der er stadig 35 dage tilbage.

”De sidste tre uger har jeg ikke lavet andet end at ligge på en sofa, når 

jeg ikke arbejdede. Vi filmer 12-14 timer i døgnet, og det er fysisk udmat-

tende,” fortæller Joel Kinnaman til kino.dk i et toneleje der bedst kan be-

skrives som ydmygt og benovet over karrierens første store hovedrolle. 

”Da jeg hørte, at nogen ville genindspille ’RoboCop’, var min første ind-

skydelse, at jeg nok ville se filmen, når den fik premiere, men jeg tænkte 

overhovedet ikke på en rolle til mig selv. Så fandt jeg ud af, at José Padilha 

skulle instruere, og at han gerne ville møde mig. Jeg blev enormt smigret, 

da jeg allerede var imponeret over hans tidligere film, fordi hans politi-

ske vinkler og action-scener af høj kvalitet smelter sammen,” forklarer 

den 34-årige skuespiller med henvisning til instruktørens prisvindende 

’Tropa de Elite 1 & 2’. Interessen fra den brasilianske instruktør var dog 

ikke nok til at sikre den relativt ukendte svensker titelrollen som futuri-

stisk superbetjent. ”Imens jeg indspillede ’The Killing’ i Vancouver, var 

jeg til tre auditions, før jeg fik denne her rolle, som jeg desperat ønskede 

at få. At spille med i en TV-serie gav mig en vis synlighed i USA, men mit 

navn var ikke stort nok til at være et profitabelt valg for et filmselskab. 

Men José Padilha havde studiets tillid. Jeg har altid gerne villet have en 

større rolle, som på en måde kunne løfte mig op på et nyt niveau, men 

det skulle være noget med kvalitet, og det føler jeg virkelig er tilfældet 

med denne film.”

Om Kinnaman får et gennembrud på internationalt plan vil tiden vise, 

men udgangspunktet er ikke det nemmeste i verden. For det første blev 

Peter Weller, Joel Kinnamans forgænger, aldrig den store stjerne. For det 

andet er Paul Verhoevens originale ’RoboCop’ fra 1987 en populærkultu-

rel milepæl med hang til ultravold og grotesk samfundssatire, og gen-

indspilningen mødte allerede modstand fra rasende fans, da de første 

paparazzibilleder fra optagelserne blev lækket online. Årsagen var 

RoBoCoP

Ka
Vi har beholdt én 

klassisk RoboCop-

replik, men ellers 

har vi forsøgt at holde 

os fra referencer til 

originalen.

Joel Kinnaman:
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RoboCops sorte dragt, der eksempelvis blev beskyldt for at ligne nyt ud-

styr til Batman, og selvom dragten blot er én af flere forskellige i filmen, 

var det nok til at sætte diverse fangrupper i selvsving. Ikke noget spe-

cielt stærkt argument at kritisere en film ud fra, men Joel Kinnaman er 

klar over de uundgåelige, og som regel negative, sammenligninger med 

kultklassikeren. ”Vi har beholdt én klassisk RoboCop-replik, men ellers 

har vi forsøgt at holde os fra referencer til originalen. Det ville være for-

kert i forhold til det, vi laver. Vores film er anderledes og foregår i et 

andet univers, der ikke har samme tone som Verhoevens film.”

Tidligere på aftenen, hvor vi  står ved siden af RoboCops sorte motorcykel, 

er vi egentlig ret ligeglade med, hvor uundgåeligt det i princippet er at 

sammenligne genindspilningen med originalen. Det hypermoderne kø-

retøj står parkeret i en mindre park foran Omnicorps facade fuldt udsty-

ret med et snoet stisystem og modernistiske statuer, der lyder som hult 

træ, når man banker forsigtigt på dem. Hvad der ligner gartnere kravler 

rundt på græsset, men i stedet for at luge ukrudt er de travlt optaget af at 

nedgrave sprængladninger. Bagefter er det statuernes tur. Mellem par-

ken og bygningen er der bygget et podie, og på begge sider af talersto-

len er nogle teltstænger bundet sammen til en konstellation, der udgør 

skelettet til en ED-209 - den legendariske kamprobot fra seriens første 

film, der først senere bliver tilføjet som computergrafik. Med andre ord 

kunne kino.dk’s udsendte lige så godt gå rundt på et hvilket som helst  

græsareal, hvis man altså ser bort fra de gigantiske projektører. Men net-

op som man begynder at spekulere i kaffe og en bænk, tager stemnin-

gen en drejning. Området skal rømmes. RoboCop er på vej til optagelse.

Kort efter er alle tilstedeværende udstyret med sikkerhedsbriller og øre-

propper. Vi er blevet pla-

ceret på en græsforhøj-

ning ca. 25 meter fra mo-

torcyklen, og en næsten 

to meter høj person, der 

ligner lige dele menneske 

og maskine, er ankommet. 

Desværre er manden ikke Joel Kinnaman men hans stuntdouble, selvom 

skuespilleren fire timer forinden fortalte, at han helst udførte sine egne 

stunts ”… fordi det bevægelsesmønster, jeg har udviklet til karakteren, 

er svært at efterligne i kampsituationer.” Denne gang går den ikke. Nat-

ten før har man filmet RoboCops dramatiske ankomst til pressekonfe-

rencen, og nu skal ordenshåndhæveren mejes ned af maskinkanoner fra 

ED-209-robotterne. En wire spændes fast på ryggen, og med en anseelig 

spænding i luften starter optagelserne, hvorefter vores helt rives hårdt 

tilbage for at lande på en stor oppustelig pude mellem skulpturerne flere 

meter væk. Generalprøven var tilsyneladende en succes, og nu sættes 

alle sejl til. 

Alle statister er til stede, spændingen på settet er steget til det særdeles 

håndgribelige, og endnu engang flyver RoboCop tilbage gennem luften, 

men denne gang til lyden af flere hundrede sprængladninger, der går 

af på samme tid. Motorcyklen vælter, skulpturerne eksploderer, og det 

regner med græstotter til den øredøvende lyd af løst krudt. Optagelsen 

kan efterfølgende ses i slow motion på de obligatoriske monitorere, før 

hele scenariet gøres klar til at blive filmet igen, fra den modsatte vinkel, 

da RoboCops forsvarende skud mod platformen har konsekvenser.

Ingen af karak- 

tererne har behov 

for at råbe og skrige. 

Actionscenerne vil 

til gengæld tale 

for sig selv.

MICHAEL KEAToN
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To af filmens mindre troværdige karakterer må nemlig kaste sig ned for 

at undgå politimandens kugler, og derfor er det blevet Michael Keaton 

og Jay Baruchels tur til at trække i arbejdstøjet, der i dagens anledning 

består af nydelige habitter, læderhandsker og pæne jakker. Gang på 

gang smider de to skuespillere sig på podiet, og til sidst bliver det mere 

interessant at finde ud af, hvordan catering-ordningen på et stort, inter-

nationalt filmsæt egentlig fungerer, end at følge de to skuespillere på 

arbejde. Et arbejde, der måske er afsindigt godt betalt, men de næste 

fire-fem timer har Michael Keaton og Jay Baruchel ikke et specielt misun-

delsesværdigt job. Måske derfor virker førstnævnte glad for en pause in-

den døre, da han skal møde pressen ved et bord i universitetets kantine 

(der er nøje delt op i tre afdelinger for henholdsvis skuespillere, statister 

og gæster), selvom han lægger ud med et sarkastisk svar på spørgsmålet 

om, hvorvidt han nyder dagens arbejde. ”Ja, jeg morer mig meget… Det 

er jo overhovedet ikke koldt derude, vel?”, hvorefter skuespilleren fin-

der charmen frem for at tale om sin skurkerolle, der åbenbart er mindre 

skurkagtig end de fleste af slagsen.

”Penge- og magtbegærlige karakterer kan potentielt være spændende at 

spille, men generelt finder jeg ikke simple filmskurke interessante. Min 

karakter er ikke fuldstændig forkert på den. Han har faktisk en rimelig 

sag, som han mener, er god for verden og sit land, men han rationaliserer 

lidt for meget for at få, hvad han vil have. Så han er ikke en klassisk ond 

skurk, men en mand med for meget magt. Langt hen ad vejen ved han i 

princippet ikke, at han gør noget forkert. Og det ser man ikke så tit på 

film. Men det her er en begavet film, og jeg tror, at det var derfor, José

kunne samle dette hold af skuespillere,” lyder det fra den tidligere Bat-

man, der ellers ikke vil afsløre for meget af sin karakter, og da slet ikke 

hvorfor han tilsyneladende pudser to ED-209-robotter på filmens helt. 

Til gengæld er han lige dele imponeret og misundelig over Joel Kinna-

mans dragt. ”Da jeg spillede Batman, kunne vi ikke afprøve dragten, før 

optagelserne gik i gang. Med det samme jeg fik den på, mistede jeg al 

træning og alle kampteknikker, da jeg næsten ikke kunne bevæge mig. 

RoboCops dragt kunne du spille tre sæt tennis i. Haha.” Uanset drag-

tens motoriske kvaliteter bekræfter Michael Keaton, at den nye film om 

den automatiserede politimand er mere seriøs og mindre teatralsk end 

Verhoevens 17 år gamle vision, hvor særligt skurkene var maniske, over-

drevne karakterer.

”Min egen rolle er ret meget nede på jorden. Jeg tror ikke, at man vil 

se over-the-top-præstationer i denne her film, fordi emnet er så utroligt 

aktuelt. Hvornår bliver en computer et menneske, hvornår bliver men-

nesket en computer, hvornår smelter de to ting sammen, og hvornår 

tager vi beslutninger som ene og alene er baseret på teknologi? Ingen 

af karaktererne har derfor behov for at råbe og skrige. Action-scener-

ne vil til gengæld tale for sig selv,” forsikrer Keaton, før han takker af 

og vender tilbage til den mere fysiske del af arbejdet. I stedet venter vi 

Gary Oldmans ankomst, der spiller doktoren og hjernen bag RoboCop, 

men optagelserne foran universitet tager længere tid end planlagt. Den 

britiske karakterskuespiller sidder ellers stand-by i en luksuslejlighed i 

centrum, men som natten skrider frem, lyder meldingen til sidst, at ”Mr. 

Oldman won’t make it tonight because he is not needed on set.” I stedet 

kan man atter bevæge sig uden for bygningen, hvor Michael Keaton og 

Jay Baruchel endnu engang gør sig klar til at springe for livet, imens de 

slår varmeslag som værn med nattekulden. På filmholdets vegne bliver 

man nærmest fortvivlet over, hvor meget arbejde, der ligger i sølle tre 

sekunders action på film, men til sidst er scenen i kassen fra alle ønske-

lige vinkler.

Klokken er 04.30. Om mindre end en time vil den næste udfordring 

være problemet med RoboCops hjelm, og nattens optagelser vil blive 

yderligere forsinket. For en produktion af denne størrelse, er der blot 

tale om forventede sten på vejen, der håndteres med samme tålmodige 

overbærenhed som de lidenskabelige og støjende purister på nettet, der 

frygter, at deres helt fra 1980erne står over for en overhaling i stil med 

den moderne superheltefilm. Der er dog ingen grund til panik. Genind-

spilningen ligner hverken en hovedløs kopi af originalen eller en efterlig-

ning af tidens filmatiserede tegneseriefigurer. I øvrigt er Joel Kinnaman 

allerede forberedt på den slags indvendinger. ”Vi besluttede os for at 

lave en seriøs og moden film, der tager sig selv alvorligt, og for ikke at 

lave en superheltefilm.”

RoboCop får dansk premiere den 6. februar.

Michael Keaton:

Da jeg spillede Batman,  
kunne vi ikke afprøve drag-
ten, før optagelserne gik i 
gang. Med det samme jeg fik 
den på, mistede jeg al træ-
ning og alle kampteknikker, 
da jeg næsten ikke kunne 
bevæge mig. RoboCops 
dragt kunne du spille tre 
sæt tennis i.

INSTRUKTØR José Padilha  
 
SKUESPILLERE  
Joel Kinnaman, Michael Keaton, Gary  
Oldman, Abbie Cornish, Jackie Earle Haley, 
Michael K. Williams, Jennifer Ehle,  
Jay Baruchel, Samuel L. Jackson  
 
GENRE  Science fiction / Action  
  
FILMSELSKAB  MGM  
  
BUDGET 120 mio. dollars (estimeret) 
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DANSK FOR VOKSNE  

OG FOR BØRN  
Bør man blive bange, når sidste års bedst sæl-

gende danske film (over 700.000 billetter) 

handler om en kvinde, der spærres inde i et 

trykkammer under torturlignende forhold? 

Under alle omstændigheder er Kvinden i bu-

ret (23/01) nu klar til at få dine nakkehår til at 

rejse sig hjemme i stuen. Første filmatisering 

af Jussi Adlers Olsens romanserie om afdeling 

Q og Carl Mørck lægger en høj standard for 

sine efterfølgere, hvilket tegner godt for dan-

ske krimifans.  

En anden dansk film, der klarede det overra-

skende godt sidste år, var vores første super-

heltefilm i form af Antboy (30/01). En super-

heltefilm om og for børn. Idéen er så simpel, 

at man kan undre sig over, hvorfor den ikke er 

blevet brugt før, men det retter ’Antboy’ op 

på. En almindelig dansk dreng bliver bidt af en 

myre og får superkræfter, mens den selverklæ-

rede tegneserienørd, Nicolas Bro, tydeligvis 

befinder sig godt i rollen som superskurken 

Loppen, der prøver at gøre det af med Pelle/

Antboy.

Hvad ’Antboy’ ikke 

har af effekter, kom-

penserer den for i 

gejst og hjertevar-

me, men er du ude 

efter et ordentligt 

Hollywood-effekt-

brag i denne måned, 

er der ikke rigtigt 

noget, som slår  

Percy Jackson: Uhyrernes Hav (09/01). I den 

første film fandt Percy ud af, at han er søn af 

halvguden Poseidon, hvilket jo egentlig er ret 

sejt, men der følger desværre ansvar med de 

guddommelige kræfter, og Percy må igen ud 

på et livsfarligt eventyr.

BAYS MINI-

BUDGET OG  

HOWARDS  

RACER-TRIUMF

Enten kradser kri-

sen, eller også har 

Michael Bay tabt et 

væddemål. Det er de 

eneste logiske for-

klaringer på, at han 

har lavet en film for 

sølle 150 mio. kr. Et beløb der jo dårligt dæk-

ker chai latte-regningen på en gennemsnitlig 

Transformers-film.  Alligevel har Bay fået den 

tragikomiske actionfilm Pain & Gain (16/01) til 

at ligne en milliard. Og det passer meget godt 

for filmens mindre begavede bodybuildere, der 

kaster sig ud kidnapningsbranchen med kata-

strofale følger, ser sig selv som både udspeku-

lerede og seje, men det er de slet ikke.

James Hunt 

og Niki Lauda 

var derimod 

to drenge, 

der virkelig 

var seje. Rush 

(30/01) fortæl-

ler den sande 

historie om de 

to Formel 1-ri-

valers dødskamp på alverdens racerbaner midt 

i 70erne. Den er instrueret af Ron Howard, og 

har Chris Hemsworth og Daniel Brühl i de alt-

overskyggende hovedroller, men turbosparket 

i rumpen leveres af fotografen Anthony Dod 

Mantle, der til filmen har fanget nogle af de 

mest intense og neglebidende motorløbsopta-

gelser nogensinde.

Sandra Bullock og Melissa McCarthy er ikke 

rivaler på samme måde, men de er i hvert 

fald ikke glade for hinanden i begyndelsen af 

action-komedien The Heat (02/01). Som alle 

klassiske buddy-film spiller den to diametralt 

modsatte typer ud mod hinanden. Bullock er 

den regelrette og karrierebesatte FBI-agent 

Ashburn, der tvinges til at samarbejde med 

den gadesmarte og hæmningsløse politikvin-

de Mullins, spillet af McCarthy, med 

kaos og smadder 

til følge. 

ROCKY I-VI (1976-2006)  

Sylvester Stallone kæmper imod selveste Ro-

bert De Niro i den aktuelle boksekomedie ’Til-

bage i ringen’. Men mon ikke Rocky Balboa kan 

give Raging Bull kamp til stregen? Er du i tvivl, 

bør du nok se eller gense Stallone legendariske 

bokse-filmserie om underklassens sejeste 

sportsmand. Plottet i de seks film er mildest 

talt svingende i kvalitet, men det er kampene 

til gengæld ikke. ”Adriaaaaaan!”

JACK RYAN-FILMENE (1990-02) 

Chris Pine får lov til at puste nyt liv i Tom 

Clancys populære CIA-agent, der kastes 

ind i ilden pga. sin ekspertviden om Moder 

Rusland. Varm op til Ryan anno 2013 ved 

at stifte bekendtskab med de tidligere ud-

gaver - Alec Bladwin i ’Hunt for Red Octo-

ber’ (1990), Harrison Ford i ’Patriot Games’ 

(1992) og ’Clear and Present Danger’ (1994), 

samt Ben Affleck i ’The Sum of All Fears’ 

(2002), som du kan læse mere om på side 

46.

Fra danske publikumssucceser til internationale anmelderdarlings.  
Januar byder på noget for enhver smag, men udmærker sig ved at  
skyde året foran TV’et i gang med manér.

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN

FØR ’TILBAGE I RINGEN’ FØR ’JACK RYAN:  

SHADOW RECRUIT’ 
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Hvor diplomatisk vi end formulerer os om Dren-

gerøve 2 (03/01), er der altså ikke rigtigt noget, 

som kan skjule, at netop denne film blev kåret af 

mange til én af de værste i 2013. En film, der kan 

gøre anmelderne så sure, må dog kunne noget helt 

særligt. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og 

David Spade har hovedrollerne, og de sørger hur-

tigt for, at filmen lige så godt kunne omdøbes til 

’Av mine nosser!’. Hvad end du tror, er der stadig 

en god chance for, at du af den ene eller anden 

årsag alligevel får det sjovt med denne film.

SIDSTE ÅRS MEST ROSTE FILM

Og så ellers videre til et trekløver af sidste års 

bedst anmeldte film. I første omgang takket være 

Woody Allen og hans lyst til at sætte sig bag ka-

meraet endnu en gang. Cate Blanchett ejer rollen 

som Jasmine i Blue Jasmine (16/01), der fortæller 

historien om en New York jetset-kone, hvis liv 

pludselig kollapser, da hendes mand viser sig at 

være en svindler. En enig anmelderskare udråbte 

filmen til en af Woodys bedste i lange tider, hvilket 

altid er sød musik i ørerne på fans af den berømte 

neurotiker.

Er du derimod ikke så vild med Woody Allen, så 

prøv at se nærmere på Before Midnight (23/01). 

I sin tredje i serien om parret Jesse og Céline, 

fortsætter Richard Linklater sin stil med ekstremt 

lange scener, der udelukkende består af folk, der 

snakker om deres parforhold. Kort sagt, inkarnati-

onen af den slags film, du hadede som barn og mu-

ligvis også som voksen. Alligevel bør du ikke feje 

filmen af vejen så let, for hvis den først rammer 

dig, rammer den muligvis mere plet end nogen 

anden film fra 2013.

Og sidst, men ikke mindst, udkommer The Butler 

(30/01), der på overfladen fortæller en enkel hi-

storie om en butler i Det Hvide Hus, men som bag 

facaden giver dig indblik i hele det afroamerikan-

ske folks kultur og historie op gennem det 20. år-

hundrede. Store ambitioner for en enkelt film, men 

i hovedrollen tager Forest Whitaker det i stiv arm 

og giver en af sit livs præstationer. Han bakkes op 

af blandt andre Oprah Winfrey og David Oyelowo, 

der gør deres for, at filmen nok skal komme i be-

tragtning under årets prisuddelingssæson.

BILLY ELLIOT (2000) 

Da en ung dreng fra arbejderklassen i en 

engelsk mineby dropper boksning for at 

danse ballet, må han slås imod miljøets og 

ikke mindst sin fars fordomme for at være 

tro mod sig selv. Filmen har som sådan ingen 

tilknytning til Paul Potts, der i denne måned 

portrætteres i filmen ’One Chance’, men de 

to feel good-film har et betydeligt tematisk 

overlap om at kæmpe for sine drømme - imod 

alle odds.

ANCHORMAN: THE LEGEND  

OF RON BURGUNDY (2004) 

Will Ferrell spiller San Diegos selvopta-

gede, ignorante, men ufatteligt popu-

lære TV-vært, Ron Burgundy, der går i 

mandschauvinistisk overdrive, da han får 

en kvindelig (og dødlækker) medvært. 

Tiltrækningen til trods er der snart dømt 

krig med beskidte kneb for åben skærm, 

knivkamp mod byens andre nyhedsværter 

og en episk finale i zoologisk have. FØR ’ONE CHANCE’ FØR ’ANCHORMAN 2’

Blue Jasmine The Butler
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Søren, chefredaktør:  

80'ER-PARADE
Jeg mangler tre mere eller min-

dre amerikanske hovedværker 

fra 80erne, som jeg hermed lover 

mig selv at få set i løbet af 2014. 

Øverst på min liste står ’Platoon’ 

(1986) efterfulgt af ’Ordinary  

People’ (1980) og ’Broadcast 

News’ (1987). Kald det bare for 

den nemme løsning, for det 

er lige præcis tilfældet, og jeg 

burde starte med langt større 

klassikere af instruktører som 

Ozu og Renoir.

Daniel, medredaktør: 

DVD-SAMLING
Min ambition for 2013 er at få 

gjort kål på de fem-seks film i 

min DVD-samling, som jeg endnu 

ikke har fået set. Vigtigst er den 

franske klassiker ’Den røde cirkel’ 

(1970), men også multiplotfilmen, 

hvis titel både lokker og frastøder 

mig på samme tid, ’Fire nuancer af 

brunt’ (2004).

Casper, medredaktør: 

FORREST GUMP 

Orv, der er så mange pinlige 

huller i min filmdannelse, som jeg 

bør fylde ud. Hvis jeg skal tage 

dem fra toppen, må det være på 

tide, at jeg får ringet til ’Forrest 

Gump’ og bedt ham fortælle sin 

historie. Alle går jo bananas over 

den film, så inden det bliver 2015, 

kan jeg fortælle dem, hvorfor de 

her ret eller tager fejl.

Stine, medredaktør: 

KUROSAWA-
MARATHON
Jeg trænger til at komme i japansk 

samuraiskole og få set et par af 

mine pinlige mangler, Akira Kuro-

sawas ’Dæmonernes port’ (1950), 

’Livvagten’ (1961) og ’Krigerens 

skygge’ (1980). Jeg håber at se dem 

i forlængelse af tiltrængte gensyn 

med bl.a. ’Ikiru - at leve’ (1952), 

’De syv samuraier’ (1954) og ’Ran’ 

(1985). 

TOP 10 DVD & BLU-RAY 
SALG UGE 50:

 1. ANDERS MATTHESEN: ANDERS 
 2. SPIES OG GLISTRUP
 3. SMØLFERNE 2
 4. ELYSIUM
 5. MONSTERS UNIVERSITY
 6. 6 MED ØRKENENS SØNNER 
 7. WORLD WAR Z
 8. GRUSOMME MIG 2
 9. TALLE ALENE I VERDEN
 10. HOBBITTEN:  
  EN UVENTET REJSE 

REDAKTIONENS NYTÅRSFORSÆT



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

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

Vi ses!

SE WEB-TV 
MED INTERVIEWS, 

BRUGERANMELDELSER 
OG MEGET MERE:
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R.I.P.D. 

Jeff Bridges og Ryan Reynolds slår sig sammen som ordens-

håndhævere hinsides livet i en action-komedie, man kunne 

fristes til at kalde ’Men in Black’ anno 2013. Forvent masser af 

tørre replikker, forviklinger, action-fyldte skuddueller og op til 

flere paranormale skurke.

DVD/BLU-R AY - ER UDKOMMET

GHOST TEAM ONE 

Gyser-komedie hvor to latinamerikanske teenagere forelsker 

sig i det samme velformede kvindemenneske. Problemet er 

blot, at hun mener, hendes hjem er hjemsøgt, og de to unge 

slackers frygter kun én ting mere end noget andet: spøgelser! 

DVD 09/01 

PHIL SPECTOR 

Al Pacino spiller den verdenskendte, excentriske musikpro-

ducer, Phil Spector, der er under anklage for mordet på skue-

spilleren Lana Clarkson. Filmen udforsker forholdet mellem 

Spector og hans advokat, Linda Kenney Baden, der spilles af 

Helen Mirren.

DVD/BLU-R AY 14/01

GETAWAY 

90ernes pæne dreng, Ethan Hawke, har på det seneste for-

mået at medvirke i en del barske titler, mens den unge Dis-

ney-stjerne, Selena Gomez, for tiden tager afstand til Mickey 

Mouse-klubben via flere og flere provokerende roller. Det 

umage par mødes nu i en hurtig thriller om en dødsensfarlig 

nat bag rattet.

DVD/BLU-R AY 21/01

DISCONNECT 

Alexander Skarsgaard, Paula Patton, Andrea Risenborough 

og Jason Bateman udgør hver deres brik i et multiplotdrama 

om det moderne menneskes uforklarlige behov for konstant 

at være online, og hvad der sker, når teknologien overtager 

ens tilværelse. 

DVD/BLU-R AY 30/01

THE SUM OF ALL FEARS

Ruslands præsident dør og erstattes af en 

mand, hvis politiske intentioner står hen i det 

uvisse. Jack Ryan (Ben Affleck) sættes til at 

profilere den hemmelighedsfulde mand, da en 

atombombe springer i Baltimore. Nu er Ryan i 

et kapløb med tiden for at finde ud af, om det 

virkelig er russerne der står bag og forhindre 3. 

Verdenskrig.

BLU-R AY 09/01

101 DALMATIANERE

Humøret er højt hos Robert og Anita i deres lej-

lighed i London, for deres to dalmatinere Pongo 

og Perle har lige fået 15 hvalpe. Lykken er dog 

kortvarig, for en dag forsvinder ikke kun deres 

hvalpe, men alle dalmatiner-hvalpe i hele byen, 

og mistanken falder hurtigt på Cruella de Ville. 

Den ægte Disney-klassiker er blevet restaure-

ret og udgives her for første gang på Blu-ray.

DVD/BLU-R AY 16/01

101 DALMATIANERE II 

- KVIK PÅ EVENTYR I LONDON

Kvik er en af de 101 hvalpe, men han vil ikke kun 

være endnu en hund i flokken. Han vil være  

noget særligt og drager derfor ud i den store 

verden, hvor han ender med at møde sit store 

idol, den kendte TV-hund Tordenbrag. Efterføl-

geren til ’101 Dalmatinere’ er ikke en klassiker 

på niveau med sin forgænger, men den kan sta-

dig gøre hunde- og Disney-fans glade.

DVD 16/01

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

UDVALGTE 
GENUDGIVELSER 
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DEXTER - SÆSON 7 

Miamis mest komplekse, og formentlig også 

venligste, seriemorder (Michael C. Hall) er 

tilbage i seriens syvende sæson ud af otte 

planlagte sæsoner i alt. Blodekspertens 

morderiske dobbeltliv sættes yderligere på 

spidsen, da Dexters elskede, men hårdkogte 

søster, Deborah, endelig begynder at forstå, 

hvordan tingene hænger sammen.

DVD/BLU-RAY 08/01

BODY OF PROOF  

- THE COMPLETE THIRD SEASON 

I den tredje sæson af ABC’s spændingsserie 

får den kvindelige obduktionsekspert, Megan 

Hunt, en ny partner ved navn Tommy Sullivan. 

Han viser sig at være en flamme fra Megans 

mystiske fortid, og spørgsmålet er, om de to, 

på trods af deres forhistorie, kan samarbejde 

effektivt for at fange den seriemorder, der 

har taget Megans datter til gidsel.

DVD 16/01

CASTLE - THE COMPLETE FIFTH SEASON 

Da en seriemorder begynder at imitere Ri-

chard “Rick” Castles succesfulde romaner, 

må forfatteren tage sagen i egen hånd og 

følge med politiets efterforskningshold ud i 

felten for at fange morderen.  De natlige pa-

truljer er samtidig god research for den kre-

ative skribent, men snart er Castle ude, hvor 

han ikke kan bunde.

DVD 16/01

MANDEN DER IKKE VAR MORDER  

- DEL 3 OG 4 

Svenskerne kan noget med mavesure po-

litimænd, og traditionen fra Wallander og 

Beck tages op af Michael Hjort og Hans Ro-

senfeldts populære krimiserie om kriminal-

psykologen Sebastian Bergman. Det er der 

blevet en miniserie ud af - indtil videre bestå-

ende af fire TV-film og alle med Rolf Lassgård 

(Efter brylluppet) i hovedrollen.  

DVD/BLU-RAY 21/01

DOWNTON ABBEY  – SÆSON 4 

Den tredje sæson, i en af vor tids mest roste 

serier, var den absolut mest dramatiske og 

skæbnesvangre indtil videre for aristokrater-

ne Crawley og deres tjenestefolk. I den snart 

aktuelle fjerde sæson forsøger godsets far-

verige personale at genetablere sig efter de 

katastrofale begivenheder. Især Mary og Tom 

må se en helt ny tilværelse i øjnene.  

DVD 22/01

LEGO STAR WARS  

- THE YODA CHRONICLES 

’The Yoda Chronicles’ er et spin-off lavet til 

TV. Master Yoda lokkes væk fra Jedi-templet, 

så fjenden Count Dooku kan stjæle et lys-

sværd. Dooku planlægger at bruge sværdets 

krystaller til at lave nye Sith-kloner. Nu må 

Yoda og hans Padawan-lærlinge standse ham 

for enhver pris.

DVD 30/01

TV-SERIER

Downton Abbey



RAMBO: 

THE VIDEO GAME 
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MovieCat! – Movie Trivia Game
Den ubestridte konge af filmquiz-apps er og 

bliver MovieCat! Med et umiddelbart besyn-

derligt katte-tema, byder denne app på en en-

deløs række quizspørgsmål, der er et TV-show 

værdigt. Sværhedsgraden kan indstilles fra let 

til hardcore, så alle kan være med.

Enscripted
Egentlig er Enscripted lige så meget et spil om 

bogstaver som filmviden. Du præsenteres for 

et filmcitat, hvor samtlige bogstaver er skiftet 

ud med andre bogstaver. Din opgave er så at 

udskifte bogstaverne, indtil det giver mening, 

og du kan afkode hele citatet.

Trailerpop
Konceptet er simpelt: Du ser en trailer, og jo 

hurtigere du kan udpege, hvilken film der er 

tale om, jo flere point scorer du. App’en har 

desværre været plaget af en del tekniske pro-

blemer, men når den virker, er det ekstremt 

vanedannende og underholdende.

Alle der har bare den mindste kærlighed for 

Stallones snøvlende krigshelt, har på et eller 

andet tidspunkt bundet et rødt bånd om ho-

vedet og tumlet rundt i baghaven. Nu får du 

imidlertid chancen for at udleve de vildeste 

Rambo-drømme med dette spil, der sætter 

dig i hans mudrede støvler. Spillet består af 

et væld af ikoniske scener fra de tre første 

Rambo-film, hvor du skal gøre brug af Rambos 

klassiske arsenal af våben: overlevelseskniven, 

buen og diverse overdimensionerede håndvå-

ben. Du skal snige dig rundt i skoven og uska-

deliggøre politimænd, redde irriterende viet-

namesiske kvinder i junglen, pløje dig gennem 

Afghanistan og meget andet.  

PS3, XBOX 360 OG PC - 17/01

GAMING

FILMQUIZ APPS 
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Disney’s Most  
Notorious Film  
Disney er mest kendt for at levere renskuret 

familieunderholdning af højeste kvalitet. Derfor 

er ’Song of the South’ stadig én af deres mest 

kontroversielle film pga. racistiske undertoner. 

Denne bog går bag om filmen og dens betyd-

ning for Disney, der har forsøgt at fjerne filmen 

fra den kollektive bevidsthed.

JASON SPERB – UDKOMMER 01/01

The Art of  
Cloudy with a  
Chance of Meatballs 2
Bøger om de visuelle koncepter, der ligger til 

grund for en film, er ikke altid spændende, men 

denne her er sjov, af den simple årsag, at der 

er så meget løbsk fantasi at gå på opdagelse i. 

Det er overvejende filmens mad-splejsede dyr, 

der er sjove at se nærmere på, men du får også  

historien om filmens produktion. Bogen inde-

holder også en skrab-og-duft-bog til de helt 

unge ’Frikadelle’-fans.

TR ACEY MILLER ZARNEKE – ER UDKOMMET

Emil fra 
Lønneberg
Alle kender jo Emil, men hvor mange kan egent-

lig huske historierne om ham? I anledning af 

premieren på animationsfilmen ’Emil og Ida 

fra Lønneberg’ er det oplagt at (gen)opdage 

klassikeren. Beskrivelserne af det landlige liv i 

Småland, og de sjove historier om Emil, er over 

50 år gamle, men er stadig lige populære blandt 

det yngste publikum.

ASTRID LINDGREN – ER UDKOMMET 

Star Wars  
- Darth Vader- 
kostume for voksne

Ja, ja. Det er da meget sjovt at 

møde op til en temafest klædt ud 

som Vader, men dette kostume 

bliver først guld værd, når du 

går rundt i den derhjemme og 

støvsuger - og Jehovas Vidner 

ringer på døren. 

KR. 399,-

Alien  
- Chestburster bamse

Ham fyren i 30erne, der har 

denne lille plys-satan liggende 

hjemme på sofaen, er da sød, 

men også håbløst forudsigelig. 

Brug den hellere som dåbsgave, 

og helst til en familie der ikke 

synes det er særlig sjovt.

KR. 199,-

Batman Begins - Ninja 
Sword brevåbner

Har du nogensinde prøvet at 

åbne et brev? Det er rædsomt 

kedeligt. Har du derimod prøvet 

at åbne et brev med brevåbneren 

formet som et ninjasværd fra 

’Batman Begins’, ved du også, 

hvor vild en oplevelse det plud-

selig bliver.

KR. 299,-   

Lord of the Rings  
- The One Ring- 
halskæde

Hvis du enten synes, at du er 

meget farlig eller meget usynlig, 

når du tager denne ring på, er du 

ikke klar til at eje den. Sorry, men 

til denne pris kan den ikke være 

andet end flot at se på. Det er 

den til gengæld også.

KR. 229,-

 
GADGEST FRA KINO SHOPPEN!

GAMING

BØGER

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

EN KÆRLIGHEDSHISTORIE

INSTRUKTØR  
Roy A nder s son 
 
SKUESPILLERE   
A nn -S of ie Ky l in, Rolf  
S ohl man, A ni t a L indblom 

LAND Sver ige 

SPILLETID   
115 minu t ter

I nden den svenske instruktør, Roy Andersson, for alvor etablerede 

sig som en af Sveriges store auteurs, lavede han som blot 26-årig 

debutfilmen ’En kærlighedshistorie’ (1970). I hjemlandet fik filmen i sin 

tid en flot modtagelse, men eftersom det nu ligger år tilbage, fortjener 

filmen at blive hevet frem fra gemmerne og omtalt endnu engang.

 

Filmen er en lille perle om en spirende forelskelse mellem to unge men-

nesker. Pär er en 15-årig dreng, der iført læderjakke, drøner rundt på sin 

knallert sammen med sine venner. En dag får han øje på den yngre An-

nika med de store smukke øjne, og herfra indledes fortællingen om de 

to teenagere, der tøvende famler sig vej mod hinanden og kærligheden.

Med sine 43 år på bagen er ’En kærlighedshistorie’ et skægt tidsbille-

de, hvor flippermaskiner, Jimi Hendrix-plakater og storrygende børn 

medvirker til at definere ungdommen (det var tiden inden den politiske 

korrektheds indtrædelse i filmens verden). Men selvom filmen giver et 

indblik i Sverige anno 1970, er den først og fremmest en tidløs fortæl-

ling om den første kærlighed, med al den uskyldighed og usikkerhed 

der følger med - en skildring som de fleste, der engang har været teen-

agere, nok kan genkende. 

Historien er fortalt med sparsom dialog og stemningsbilleder fra et 

solbeskinnet Stockholm, og ’En kærlighedshistorie’ er på sin vis en me-

get stille film, der bæres af karakterernes usagte kommunikation med 

hinanden. Klichéen om at et blik siger mere end tusind ord, er i dette 

tilfælde spot on. Annika og Pär udveksler en hel del interesserede øje-

kast, der på elegant vis understreger både deres usikkerhed og ømhed 

overfor hinanden.

Filmen indfanger ungdommens uskyld, og gør det med de voksnes 

trivielle problemer som bagtæppe. På den måde bliver filmen også en 

subtil samfundskritik, hvor den spirende ungdomsforelskelse sættes op 

imod forældregenerationens fastgroede forhold præget af fortrydelse 

og bitterhed. Særligt Annikas forældre har for længst glemt, hvad det 

vil sige at være vilde med hinanden, og faren er mere interesseret i at 

sælge køleskabe end at bekymre sig om sin kone.

Der er ingen af de voksne, der er rigtigt lykkelige - et tema der går igen 

i Anderssons senere film. Selv den ca. 30-årige ugifte Eva begræder sin 

ensomhed og beklager sig over sine bristede stewardessedrømme. Det 

er som om, den ældre generation er groet fast i hverdagens kedsom-

melighed, og i nogle tilfælde helt bogstaveligt. De sidder ved deres 

vinduer og kigger ud på livet i stedet for selv at deltage. Hos de unge, 

derimod, eksisterer håbet og ikke mindst ømheden, og filmen står der-

for som en opløftende fortælling. Trods alt.

Sidenhen er tonen i Roy Anderssons film blevet mere dyster, og det gro-

teske har overtaget realismen. I de tragikomiske film, ’Sange fra anden 

sal’ og ’Du levende’, sporer man en tydeligere afstandstagen til den mo-

derne tilværelse i Nordens velfærdssamfund samt et mere personligt 

stilistisk udtryk karakteriseret ved totalbilleder, iscenesatte tableauer 

og karakterernes hvidmalede ansigter.

’En kærlighedshistorie’ fik en fortjent reprise, da den fik repremiere i 

Danmark i 2005. Og selvom filmen nu ikke længere er at finde på pro-

grammet i biograferne, er den heldigvis udgivet på DVD.

(1970)

OVERSETE

FAVORITFILM

Valgt af 
EMILIE KJØRUP
Redaktionel praktikant, kino.dk  #14

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