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å skete det igen. Biograferne viser den ene in-

teressante titel efter den anden, og det vrim-

ler med familiefilm i en sådan grad, at jeg ville flytte 

flere af premierefilmene til foråret, hvis jeg kunne.

Årsagen er det klassiske februar-paradoks.

Distributørerne venter med at lancere deres film, 

til Oscar-nomineringerne er på plads for at drage 

fordel af hæderen, og på den måde få publikum i bi-

ografen. Skulle filmene ligefrem vinde én eller flere 

af de eftertragtede statuetter, ville det være endnu 

mere ærgerligt at lade et kommercielt rygstød af en 

sådan kaliber gå sin næse forbi.

Aktualiteten giver nu også god mening for pub-

likum. Når alverdens medier fortæller historien 

om, hvor mange Oscars der blev tildelt ’12 Years a 

Slave’, eller hvor fantastisk Matthew McConaughey 

er i ’Dallas Buyers Club’, er det meget passende at 

kunne erklære sig enig eller uenig ved selvsyn og 

helst på nogenlunde samme tidspunkt.

LEGO-filmen, Far til fire og Klokkeblomst er ikke 

nomineret til nogen Oscars. Til gengæld ligger de 

strategisk placeret i februar, hvor skolerne alligev-

el har besluttet sig for at holde lukket. Det samme 

gælder sådan set film fra den rent eskapistiske ende 

af skalaen, som ’Klassefesten 2’, da forældre har det 

med at holde ferie i samme tidsrum som deres børn.

Derfor er februar 2014 en slags omvendt/positiv ud-

gave af den perfekte storm. Fem Oscar-nominerede 

film (i de tunge kategorier vel at bemærke) og tre-

fire familiefilm får premiere i selskab med en række 

danske og amerikanske mainstream-titler.

Udfordringen er selvfølgelig, om du kan nå dem 

alle. Det er næppe tilfældet, men jeg kan personligt 

opfordre til at se så mange Oscar-nominerede film 

som muligt. De har det nemlig med at være ret gode.
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Hvorfor har en film fået 15 år i censur, selvom der 

ikke er litervis af blod og bare bryster? Og hvad er 

grunden til, at der gives forskellig censur til, hvad 

der synes at være næsten ens film?

Hvis du er nysgerrig for at få svar på disse spørg-

smål, kan du nu på kino.dk læse hele den begrun-

delse, som Medierådet for Børn og Unge giver, når 

de beslutter censuren til en film. Dette kan både

hjælpe til at forstå, hvilken type film der er tale om,  

og det kan fx hjælpe børnefamilier til at træffe mere 

kvalificerede beslutninger, når de skal vælge film. 

Du finder begrundelserne på filmprofilerne. Hold 

musen hen over censur-logoet eller tryk på cen-

sur-logoet på din telefon eller tablet.

Over 19.000 stemmer blev afgivet, 

da brugerne på kino.dk fandt frem til 

de film, de glæder sig mest til i 2014. 

Ikke overraskende er listen domineret af 

fortsættelser, men at kun én film på listen 

er uafhængig af diverse franchises (den 

aktuelle ’The Wolf of Wall Street’), er be-

mærkelsesværdigt. Bilbo, mutanter, Katniss, 

Avengers-medlemmer, Peter Parker, store ro-

botter, krigeriske spartanere, intelligente aber 

og 40-årige danske mænd på druktur pryder 

i øvrigt listen.  

 1.  HOBBITTEN: UD OG HJEM IGEN  
 2.  X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST  
 3.  THE HUNGER GAMES: 
  MOCKINGJAY - DEL 1

 4.  CAPTAIN AMERICA: THE RETURN 
  OF THE FIRST AVENGER

 5.  THE AMAZING SPIDER-MAN 2  
 6.  TRANSFORMERS 4  
 7.  THE WOLF OF WALL STREET  
 8.  300: RISE OF AN EMPIRE  
 9.  ABERNES PLANET: REVOLUTIONEN  
 10. KLASSEFESTEN 2 - BEGRAVELSEN

DE MEST VENTEDE  
FILM I 2014

CENSURBEGRUNDELSER PÅ KINO.DK

BESØGTE FILMPROFILER

 1.  THE WOLF OF 
  WALL STREET  
 2. FROST

 3. HOBBITTEN: DRAGEN 
  SMAUGS ØDEMARK

 4. NYMPHOMANIAC

 5. THE SECRET LIFE OF 
  WALTER MITTY

 6. FRUITVALE STATION  
 7. DEN HUNDREDÅRIGE

 8. DELIVERY MAN  
 9. PARANOMAL ACTIVITY:  
  THE MARKED ONES

 10. THE HUNGER GAMES:  
  CATCHING FIRE

- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

Læs om mere end 250  kommende film  
   på www.kino.dk
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  SCORSESE-FILM  
 5.  DE STØRSTE FILM I 
  2014?
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- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

MÅNEDENS 
BRUGER

Månedens bruger  
hedder Mark Avanu,  
er 17 år og bor i Aarhus.

Hvad er din favoritfilm?

Ligesom mange andre filmnørder har 

jeg et grænseløst antal yndlingsfilm. Og 

det er utroligt svært for mig at vælge 1. 

pladsen. Men jeg hælder nok allermest til 

klassikeren ’Coming to America’ fra 1988 

med Eddie Murphy i hovedrollen. Filmen 

er fyldt med de sjoveste personligheder, 

jeg nogensinde har set, stemningen oser 

af ”hygge”, og historien er yderst originalt 

udtænkt. En film der kan genses af under-

tegnede igen og igen.

Hvad var den første film, du så i biografen?

Disneys ’Bjørnebrødre’ i 2004 i BioCity  

Aarhus. Jeg var syv år og glemmer aldrig, 

hvor underligt og underholdende det var at 

sidde i biografens mørke med en masse slik 

og et publikum, der virkede til at have det 

lige så sjovt, som jeg havde det.

Hvad er din største biografoplevelse?

Efter jeg havde set ’The Hunger Games’ 

blev jeg helt pjattet med universet, så den-

gang jeg læste, at den næste bog, ’Catching 

Fire’, blev filmatiseret, var jeg ved at dø af 

glæde. Og siden da har jeg ventet spændt 

på at se den - lige indtil den 22. november 

2013, hvor jeg endelig fik muligheden. Fran-

cis Lawrence har gjort et mesterligt stykke 

arbejde.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst sidde fast i 

en elevator sammen med?

Helt klart Jennifer Lawrence. Jeg er sik-

ker på, at hun er en person, man vil kunne 

tale om alt med. Og så ville det også være 

et godt tidspunkt at stille hende spørg-

smål fra de ca. tre fyldte sække, jeg ligger 

inde med! Hun skulle oven i købet være 

en god bueskytte, så hvis der var plads til 

skydeskiver i den elevator, så kunne hun 

måske lære mig et par fornuftige tricks  

- eller to. Og ud fra de sjove ting, hun  

siger under interviews, så ville jeg sikkert få 

mange gode grin undervejs.

Hvilket filmunivers ville du helst leve i? 

Som stor fan af ’The Hunger Games’ skulle 

man næsten tro, at mit svar ville blive det 

univers, men jeg har ikke lyst til at stille op 

i et dødsspil, hvor chancen for, at jeg ville 

overleve, stensikkert var meget små. Jeg 

tør heller ikke vælge at tage til rummet på 

grund af den skræmmende ’Gravity’. Mit 

valg ville sikkert gå til enten Hogwarts eller 

Narnia.

Hvilken film glæder du dig mest til i februar? 

Hvis LEGO-minifilm kan lykkes, så kan en 

hel spillefilm med de gule figurer stensik-

kert også! Jeg synes, det er en super in-

teressant og sjov idé at lave en hel LEGO- 

spillefilm. Historien lyder episk med alle de 

forskellige figurer, og jeg var i den grad un-

derholdt af traileren.

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

Alt du skal vide om Oscar-uddelingen den 

2. marts. www.kino.dk/tema/oscar

OSCAR’Idioterne’ eller ’Festen’? ’Ordet’ eller ’Harry og kammertjeneren’? ’Olsen-banden’  

eller ’Far til fire’? Vil du være med til at bestemme, hvilken film der er nationens  

bedste gennem tiderne, kan du nu deltage i vores store afstemning på kino.dk. Alle,  

der deltager, er samtidig med i konkurrencen om forskellige præmier som fx fribilletter.  

Læs mere om afstemningen på sitet.

Anders W. Berthelsen, Troels  
Lyby og Nicolaj Kopernikus om 
’Klassefesten 2 - Begravelsen’ 

Brugerpanelet anmelder nye film

Paul Potts om ’One Chance’

Idris Elba om  
’Mandela - Vejen til frihed’

NYE OG KOMMENDE INDSLAG



NOMINERET TIL
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Smuk genfortælling af

ENZO D’ALÒ
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MED
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i biograferne fra d. 20. februar

læs mere og vind billetter pa www.rabalderbio.dk
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Skulle Leonardo DiCaprio ikke vinde karrierens første Oscar den 2. 

marts for sin rolle i ’The Wolf of Wall Street’, kan han meget vel blive 

nomineret igen for sit næste projekt, ’Legacy of Secrecy’. Thrilleren, 

som skal handle om mordet på præsident Kennedy, skal nemlig in-

strueres af David O. Russell, der med film som ’The Fighter’, ’Silver 

Linings Playbook’ og den aktuelle ’American Hustle’ har tradition 

for at få Oscar-præstationer ud af sine skuespillere.

Når Harry Potter-instruktøren, 

David Yates, genopliver fortæl-

lingen om abernes konge til det 

store lærred, bliver det med Alex- 

ander Skarsgård i titelrollen,  

Samuel L. Jackson som sidekick 

samt Christoph Waltz som skurk. 

Nu er skuespillerinden, der skal 

spille Tarzans udkårne Jane, også 

fundet. Valget er faldet på den  

nydelige Margot Robbie, der er  

aktuel i Martin Scorseses ’The 

Wolf of Wall Street’. 

 ME  
JANE! 

PÅ OSCAR-JAGT 

LEONARDO 
DICAPRIO

Universal Pictures har 

travlt på animationsfron-

ten. I 2017 kommer den 

tredje film om super-

skurken Gru, ’Gru-

somme mig 3’, og 

allerede i 2015 kan 

man se solo-filmen 

med de populære 

”Minions” fra samme 

serie. Derudover skal 

Dr. Seuss have end-

nu en filmisk over-

haling. Denne gang 

drejer det sig om 

en animationsud-

gave af forfatterens 

’How the Grinch 

Stole Christmas’, 

der i 2000 blev et 

stort filmhit med 

Jim Carrey i titel-

rollen.

MERE GRU 
OG GRINCH 
PÅ VEJ
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KRISTEN STEWART  
NERVØS FOR  
1984-FILM
Twilight-stjernen Kristen Stewart skal, 

sammen med Nicholas Hoult, med-

virke i science fiction-filmen ’Equals’ 

skrevet af forfatteren bag ’Moon’ 

(2009). I et nyligt interview afsløre-

de Stewart, at filmen bliver en slags 

romantisk genfortolkning af George 

Orwells klassiske bog ’1984’, og at 

skuespillerinden først ikke turde sige 

ja til rollen, da hun frygtede, at projek-

tet er for ambitiøst, og at kærligheds-

historien for episk. ’Equals’ har endnu 

ikke fået en premieredato. 

… Paul Greengrass’ næste film 

bliver ’The Director’ om en nyansat 

CIA-direktør, der udsættes for et 

hacker-angreb.

… Dominic Cooper skal spille  

hovedrollen i filmatiseringen af com-

puterspillet ’World of Warcraft’

… At filmrettighederne til kort-

spillet, Magic the Gathering, netop er 

blevet købt af 20th Century Fox.

… Premieren på ’Batman vs.  
Superman’ er udskudt til internati-

onal premiere den 6. maj 2016.

… Lene Kaaberbøls populære bog 

’Skammerens datter’ bliver filmatise-

ret i 2014 med premiere i 2015.

… Den 24. og 25. James Bond-
film vil hænge sammen og følge 

direkte op på begivenhederne i  

’Skyfall’.

… J.J. Abrams bekræfter, at manu-

skriptet til ’Star Wars: Episode VII’ 

allerede er færdigt. 

JOHNNY DEPP   
ER FORLOVET

Om det var samarbejdet på ’The Rum Diary’ (2011), der fik 50-årige Johnny Depp til at falde for den 

27-årige skuespillerinde Amber Heard, og dermed ende sit ægteskab med Vanessa Paradis, skal vi ikke 

gøre os kloge på. Det er dog et faktum, at Depp og Heard har dannet par i et stykke tid, og nu er de to 

turtelduer tilmed blevet forlovet. 

Superheltefilmen ’Ant-Man’ kom-

mer til at indeholde ikke bare én 

men hele to myremænd. Michael 

Douglas skal spille Hank Pym - den 

første Ant-Man samt opfinderen 

bag den teknologi, der gør et men-

neske i stand til at skifte størrelse 

for at bekæmpe forbrydere. Det 

sker i 1960erne, og det er her, Dou-

glas’ historie udspiller sig. Paul Rudd 

har fået rollen som Pyms efterføl-

ger, Scott Lang, hvis handling vil 

foregå i nutiden. Hvordan instruk-

tøren Edgar Wright spinder histori-

erne om Lang og Pym sammen, må 

vi vente med at finde ud af, til ’Ant-

Man’ får premiere den 30. juli 2015 

MICHAEL 
DOUGLAS 

SKAL OGSÅ SPILLE ANT-MAN

VIDSTE  
DU AT ...?
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NE ME 
QUITTE 
PAS
KÆRLIGHED, ALKOHOL  
OG SELVMORDSPLANER

ORIGINALTITEL Ne me qui t te pas 
  
INSTRUKTØR Sabine Lubbe Bakker,  
Niels van Koevorden  
 
MEDVIRKENDE Afventer 

 
LAND  
Belgien,  
Holland, 2013  
 
SPILLETID 
90 minutter 
 
PREMIERE

05/02

DOKUMENTAR

et umage vennepar, Bob og Marcel, har ulyk-

kelig kærlighed tilfælles, deler samme tørre 

humor og er begge så fandens ensomme og tilpas 

alkoholiserede, at de fantaserer om selvmord som 

sidste løsning. De sorte udsigter til trods har de to 

aldrende mænd hinandens selskab at vende tilbage 

til med mange overraskende samtaler til følge.

Den tragikomiske dokumentarfilm er filmet i ægte 

Cinema vérité-stil, hvor et kamerahold følger de to 

mænds hverdag fra tandlægebesøg og lokale pub-

ber til afvænningsklinikken. Oftest foregår filmen 

dog hjemme ved køkkenbordet i udkants-Belgien, 

hvor druk og samtaler kører i ét væk. Lyder titlen be-

kendt, skyldes det nok den belgiske crooner, Jacques 

Brels, legendariske sang fra 1959. På dansk kan ”Ne 

me quitte pas” oversættes til ”forlad mig ikke”, hvil-

ket er sigende om filmens grundlæggende tema.

D

ret er 1985, stedet er Dallas i Texas, og Ron 

Woodroof er en vaskeægte cowboy. Om da-

gen arbejder han som elektriker, men pengene 

- og pengeproblemerne - kommer hovedsageligt 

fra et udsvævende liv som rodeorytter, festabe og 

ikke mindst kvindebedårer. En dag bliver det vilde 

liv for meget, og Ron indlægges, hvorefter læger-

ne fortæller ham, at han er HIV-positiv. Diagnosti-

ceringen er en klar dødsdom, men Ron har aldrig 

været typen, der giver op, og inden længe tager 

han kampen op ikke bare imod sygdommen men 

også mod systemet. Den amerikanske medicinal-

industri vil nemlig ikke sælge de rette medikamen-

ter, men det vil Ron gerne...

Det sidste års tid har man i filmkredse snak-

ket om en decideret Matthew McConaughey- 

renæssance. Karrieren startede ellers fremragen-

de i 90erne med roller i ’A Time to Kill’ (1996) og 

’Amistad’ (1997), men i 00erne fik McConaughey 

et image som topløs kvindebedårer i et hav af  

romantiske komedier. Hans Golden Globe- 

vindende præstation som udmagret ballade- 

mager i det aktuelle, autentiske drama ’Dallas  

Buyers Club’ viser en McConaughey, der er stær-

kere end nogensinde før. Det 

samme kan siges om hans 

medspiller Jared Leto, der 

er uhyggeligt overbevi-

sende som transkønnet 

aids-patient.

Å

MCCONAUGHEY ER  
HIV-SMITTET COWBOY

ORIGINALTITEL  
Dallas Buyers Club 
    
INSTRUKTØR  Jean-Marc Vallée 
 
SKUESPILLERE
Matthew McConaughey, Jared Leto,  
Jennifer Garner, Griffin Dunne,  
Steve Zahn, Denis O’Hare, Kevin Rankin 
 
LAND  USA, 
2013  
 
SPILLETID 
117 minutter 
 
PREMIERE

06/02 

DRAMA

DALLAS
BUYERS
CLUB

6 NOMINERINGER
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FAMILIEN
STJERNESPÆKKET DRAMA

W eston-familien har længe været spredt for 

alle vinde, indtil en krise bringer de frem-

medgjorte søstre, Barbara, Ivy og Karen, tilbage 

til barndomshjemmet i Osage County. Her venter 

deres mor, matriarken Violet (Meryl Streep), der er 

på piller, drikker for meget og ikke er bange for at 

uddele verbale klask til højre og venstre. De næste 

par dage byder som frygtet på en noget anderledes 

familiesammenkomst, hvor spydighederne leve-

res i ærlighedens navn, mens afsløringen af We-

ston-klanens største hemmelighed lurer lige under 

overfladen.

Filmatiseringen af Tracy Letts’ prisvindende  

teaterstykke af samme navn er blevet til et kulsort 

portræt af en vanvittig familie defineret af stær-

ke kvinder. Meryl Streep og Julia Roberts fører 

an i en imponerende rolleliste bestående af bl.a. 

Oscar-vinderen Chris Cooper, Juliette Lewis, Ewan 

McGregor og et af tidens hotteste navne, Benedict 

Cumberbatch.

Tracy Lett vandt en Pulitzer-pris for  
teaterstykket ’August: Osage County’.

ORIGINALTITEL  
August: Osage County     
  
INSTRUKTØR  John Wells  

SKUESPILLERE
Meryl Streep, Julia Roberts,  
Chris Cooper, Ewan McGregor,  
Margo Martindale, Sam Shepard,  
Julianne Nicholson, Juliette Lewis, 
Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, 
Dermot Mulroney  

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  
121 minutter 
  
PREMIERE

06/02 

DRAMA

78,2 %
54 stemmer

2 NOMINERINGER

DRAMA
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ORIGINALTITEL  
Far til fire - Onkel Sofus vender tilbage 
    
INSTRUKTØR  Giacomo Campeotto 
 
SKUESPILLERE
Jesper Asholt, Sigurd Phillip Dalgas, 
Bodil Jørgensen, Kurt Ravn,  
Emilie Werner Semmelroth,  
Rasmus Bardram, Karoline Hamm   

LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  85 minutter 
 
PREMIERE

06/02 

FAMILIEFILM

Lille Pers kendte julesang ’Til julebal i nisseland’ stammer fra filmen ’Far til fire  
i byen’ (1956) - og ikke, som man kunne tro, fra fx ’Far til fire i sneen’ (1954).

F ar har lært sine fire børn, Søs, Ole, Mie og 

Lille Per, at være rummelige og gæstfri, men 

hele den glade familie kommer på en hård prøve, da 

Onkel Anders’ tvillingebror, Sofus, vender hjem fra 

Australien. Hvor Anders er hyggelig og venlig, er 

Sofus sur og vrissen - og så har han oven i købet en 

ko med sig! Koen bliver børnene dog hurtigt glade 

for, men Sofus har kun én ting i hovedet: Han vil 

vinde den forestående malkekonkurrence. Pludse-

lig vil koen ikke give mælk, og det står hurtigt klart 

for børnene, at Sofus’ metoder er forfejlede. Nu må 

de tage sagen i egen hånd og lære Sofus, at man må 

give plads til hinanden i en familie.

Når man taler dansk familieunderholdning, må ’Far 

til fire’ anses som del af den absolutte superliga. 15 

film er det blevet til i serien, der startede som avis-

stribe i 1948 og blev til film i 1953 med Ib Schønberg 

som faren, der har nok at holde styr på. Siden har 

både Karl Stegger, Helge Kjærulff-Schmidt og Niels 

Olsen udfyldt rollen, og med ’Far til fire - Onkel 

Sofus vender tilbage’ får Jesper Asholt lov til at prø-

ve kræfter med karakteren. Hele holdet er udskif-

tet siden ’Far til fire - til søs’ fra 2012, og Kurt Ravn 

har overtaget den spøjse Onkel Anders og spiller 

samtidig hans knarvorne tvilling fra Australien.

FAR TIL FIRE  
- ONKEL SOFUS VENDER TILBAGE

FAMILIEN PÅ 
NYE EVENTYR

58,3 %
50 stemmer
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FAR TIL FIRE  
- ONKEL SOFUS VENDER TILBAGE

’Klassefesten’ solgte over 500.000  
billetter i de danske biografer.

KLASSEFESTEN 2  
- BEGRAVELSEN

K' lassefesten 2 - Begravelsen’ følger op på 

kæmpesuccesen fra 2011, hvor Anders W. 

Berthelsen, Troels Lyby og Nicolaj Kopernikus spil-

lede hovedrollerne i historien om tre midaldrende 

danske mænd og deres eskapader op til og under 

en genforening af deres folkeskoleklasse. Nu er de 

tre venner, Thomas, Andreas og Niels, samlet igen, 

for at fejre Thomas’ polterabend, blandt andet sam-

men med deres rige, smarte ven Torben T. Thomas 

er frustreret, fordi hans seneste album bliver slagtet 

af anmelderne, Niels bliver frustreret, da han finder 

ud af, at Torben T. har knaldet hans kone, og Andreas 

er lige så frustreret over singlelivet, som han var i 

etteren. 

De kommer dog først rigtigt i problemer, da Torben 

T. dør under den vilde polterabend, og de tre venner 

skal nå både begravelse og bryllup. Det lyder måske 

tilforladeligt nok, men når det er netop disse tre 

fyre, der er tale om, findes der ingen grænser for, 

hvor galt det kan gå. På den måde gør Klassefe-

sten-filmene The Hangover-trilogen kunsten efter 

og viser, at der er rigeligt med liv på den anden side 

af det faste parforhold og kernefamilien.

FORTSÆTTELSE TIL  
KOMEDIESUCCESEN

ORIGINALTITEL  
Klassefesten 2 - Begravelsen 
 
INSTRUKTØR Mikkel Serup  
 
SKUESPILLERE
Anders W. Berthelsen, Nicolaj Koper-
nikus, Troels Lyby, Kirsten Lehfeldt, 
Lars Ranthe, Andrea Vagn Jensen  
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  95 minutter 
  
PREMIERE

06/02

KOMEDIE

79 %
147 stemmer



KINO.DK // FEBRUAR 201418

RoboCop-Movie.net     facebook.com/RoboCop

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

Å ret er 2028, og OmniCorp er verdens abso-

lutte magtfaktor, når det handler om avan-

ceret robot-teknologi. Selskabet har stor succes 

med at levere effektive droner til alverdens kri-

ge, men man ønsker alligevel at gå skridtet vide-

re for at tilfredsstille de mange aktionærer. Da 

betjenten Alex Murphy bliver hårdt kvæstet i en 

eksplosion, opstår en gylden mulighed for at fusi-

onere OmniCorps kontroversielle teknologi med 

menneskelige egenskaber, og da politimanden, 

imod alle odds, genvinder bevidstheden, er det 

som halvt menneske og halvt maskine.

Paul Verhoevens kultdyrkede ‘RoboCop’ fra 1987 

resulterede i to fortsættelser og diverse TV-seri-

er, men ingen af efterfølgerne kom i nærheden 

af originalens skarpe satire samt vellykkede og 

brutale action-scener. Nu forsøger man forfra 

med et plot, der umiddelbart er en moderne op-

datering af den første film tilføjet et øget fokus 

på teknologiens muligheder og ikke mindst fald-

gruber. Først og fremmest handler ’RoboCop’ 

dog om rendyrket action, og derfor har man hy-

ret José Padilha som instruktør. Brasilianeren 

har tidligere stået bag de kritikerroste og stærkt 

eksplosive ’Tropa de Elite 1 & 2’. Svenske Joel Kin-

naman spiller hovedrollen som RoboCop. 

ROBOCOP
POLITIBETJENTEN GENSTARTES

ORIGINALTITEL  RoboCop 
  
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, Aimee Garcia, Miguel Ferrer 
 
LAND  USA, 2014    
 
SPILLETID  121 minutter   
 
PREMIERE   

06/02

ACTION / SCIENCE FICTION

KINO.DK // FEBRUAR 201418

76,1  %
103 stemmer



Joel Kinnaman er mest  
kendt forat spille Søren 
Mallings karakter i den 
amerikanske version af 
TV-serien ’Forbrydelsen’
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ORIGINALTITEL The Lego Movie 
 
INSTRUKTØR Phil Lord, Chris Miller 
  
DANSKE STEMMER
Timm Vladimir, Søren Pilmark,  
Mille Dinesen, Nis Bank-Mikkelsen, 
Alexandre Willaume, Julie Zangenberg 
 
LAND Australien, USA, 2014  
 
SPILLETID  100 minutter 
  
PREMIERE

06/02

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

79 %
75 stemmer

LEGO FILMEN 
- ET KLODSET EVENTYR
KLODSERNES FILMDEBUT

Der er blevet produceret ca. 560 mia. LEGO-klodser fra 1932-2013.

Emmet er en helt almindelig, regelret og fuld-

stændig gennemsnitlige LEGO-figur, der 

fejlagtigt bliver identificeret som en yderst ekstra- 

ordinær af slagsen. Han sidder eftersigende li-

gefrem med nøglen til at redde hele verden! Med 

hjælp fra den gamle troldmand Vitruvius, en sej ung 

kvinde ved navn Grafittitøs og selveste Batman (!) 

drager Emmet på en uventet og farefuld mission. 

Målet er at stoppe landets onde direktør, der er ved 

at ødelægge LEGO-verdenens opbygning og gen-

skabe den efter sit eget hoved. En rejse som Emmet 

er helt og aldeles uforberedt på.

Danske LEGO blev stiftet i 1932, og legetøjsgiganten 

er kendt over hele verden for små byggeklodser og 

plastikfigurer. De seneste år har man samarbejdet 

med diverse filmselskaber om en række legetøjskol-

lektioner, der også er blevet konverteret til compu-

terspil. Derfor kan denne første biografspillefilm om 

LEGO byde på klodsede udgaver af bl.a. Batman, 

Superman og Wonder Woman. Animationsfilmen 

er skabt af folkene bag ’Det regner med frikadeller’ 

(2009) og den aktuelle efterfølger, samt strisser- 

komedien ’21 Jump Street’ (2012). Fælles for disse 

film er skarp humor og højt tempo, hvilket man også 

kan forvente af filmen baseret på det danske legetøj.



en nysgerrige støv-fe Zarina bliver påvirket af 

det sjældne blå tryllestøv, hvilket får hende 

til at opføre sig underligt og slå sig sammen med 

en bande skumle pirater. Klokkeblomst og hendes 

fe-venner må derfor kaste sig ud i et sværdkæm-

pende eventyr for at gøre Zarina normal igen. Op-

gaven er ikke nem, og snart er de små feer blevet 

forbandet. Og som om det ikke var nok, møder de 

også modstand i den unge skibsdreng James, der 

senere vil blive kendt som selveste Kaptajn Klo. 

Familiefilmen om Peter Pan-karakteren, Klokke-

blomst, er den femte i rækken af Disney-film, hvor 

den seneste var ’Klokkeblomst og feernes hem-

melighed’ fra 2012. Det er første gang, at Klokke-

blomsts nye eventyr involverer en anden af J.M. 

Barries famøse karakterer, nemlig den legendari-

ske Kaptajn Klo som ganske ung. Den næste film 

i Klokkeblomst-serien har allerede fået titlen 

’Legend of the Neverbeast’ og handler om 

en lille dyre-fe, der bliver venner med et 

sagnomspundet monster.

D

TILBAGE TIL PETER  
PAN-MYTEN

ORIGINALTITEL The Pirate Fairy 
 
INSTRUKTØR Peggy Holmes  
 
DANSKE STEMMER
Marie Søderberg, Cecilie Stenspil, Julie 
Ølgaard, Maria Lucia Heiberg Rosenberg 
 
LAND USA, 
2014  
 
SPILLETID 
75 minutter 
 
PREMIERE

13/02

ANIMATION /
FAMILIEFILM

KLOKKE-
BLOMST OG 
PIRATFEEN
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W oody Grant er godt oppe i årene, lettere 

alkoholiseret og altid i et halvdårligt hu-

mør. Da han modtager et lyssky brev, der hævder, 

han har vundet en million dollars, som kan afhen-

tes i Nebraska, bliver den gamle mand pludselig 

besat af tanken om at få fat i pengene. Woodys 

voksne søn mener, at brevet er det rene fusk, 

men da han aldrig har følt, at han virkelig ken-

der sin far, tager han med på et begivenhedsrigt 

road trip tværs gennem landet for at inkassere  

den ikke-eksisterende gevinst i farens barn- 

domsby og dermed blive lidt klogere på sit  

fædrende ophav.

’Nebraska’ er instrueret af den anerkendte  

Alexander Payne, der har specialiseret sig i den 

lune fortælling om den almindelige mands identi-

tetskrise bl.a. mesterligt udført i film som ’About 

Schmidt’ (2002), ’Sideways’ (2004) og senest 

’The Descendants’ (2011). Paynes film har det 

med at tiltrække spændende talent, høste alver-

dens hæder og samtidig inkassere prestigefyldte 

priser. Instruktørens seneste værk er ingen und-

tagelse, da hovedrolleindehaveren Bruce Dern 

vandt prisen for Bedste skuespiller på sidste års 

Cannes Filmfestival.

NEBRASKA
DEN GAMLE MILLIONÆR

Bruce Dern er far til 
skuespillerinden Laura Dern.

ORIGINALTITEL  Nebraska 
  
INSTRUKTØR Alexander Payne 
  
SKUESPILLERE  
Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, 
Bob Odenkirk, Stacy Keach  

LAND  USA, 2013   
  
SPILLETID  115 minutter  
  
PREMIERE   

13/02

DRAMA

KINO.DK // FEBRUAR 201422
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ORIGINALTITEL Lone Survivor 
    
INSTRUKTØR  Peter Berg 
 
SKUESPILLERE
Mark Wahlberg, Taylor Kitsch,  
Ben Foster, Emile Hirsch, Eric Bana,  
Jerry Ferrara, Ali Suliman  

LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  121 minutter 
 
PREMIERE

20/02 

ACTION / DRAMAF ire toptrænede amerikanske Navy SEAL-solda-

ter sendes på en hemmelig mission langt bag 

fjendens linjer i Afghanistan. Målet er Talibanlede-

ren, Ahmad Shahd, der ifølge rygterne befinder sig 

i Hindu Kush-regionen, men intet er sikkert. Filmen 

er baseret på den virkelige beretning om fire med-

lemmer af SEAL Team 10 i 2005. Som dens titel så 

fiffigt hentyder til, går det forholdsvis galt, og de fire 

soldater sættes på den hårdest tænkelige prøve. 

Peter Berg er en solid action-instruktør, med film 

som ’The Rundown’ (2003) og ’The Kingdom’ 

(2007) på CV’et, men han har aldrig skruet så højt 

op for action-knappen, som han gør her. Berg har 

satset på intensiteten, og alene filmens lydside er 

værd at lægge mærke til, når tusindvis af kugler 

begynder at flyve om ørene på de fire amerikanske 

soldater.

LONE SURVIVOR
MISLYKKET MISSION

12 minutter og 30 sekunder inde i filmen  spilder en soldat en kop kaffe.  
Han spilles af Marcus Lutrell, hvis sande historie filmen fortæller.

2 NOMINERINGER



12 YEARS A SLAVE

ORIGINALTITEL 12 Years a Slave   
 
INSTRUKTØR Steve McQueen  
 
SKUESPILLERE 
Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender,  
Benedict Cumberbatch, Lupita  
Nyong’o, Paul Dano, Brad Pitt,  
Paul Giamatti, Sarah Paulson, Garret 
Dillahunt, Michael Kenneth Williams, 
Quvenzhané Wallis, Kelsey Scott 
  
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID 133 minutter 
  
PREMIERE

20/02

DRAMA

M an skulle tro, at slaveriet allerede var ble-

vet veldokumenteret af filmindustrien. 

Den omfattende handel med menneskeliv vir-

ker på samme måde som jødeudryddelsen som 

et evigt gyldigt emne med mulighed for masser 

af store følelser på det store lærred. Alligevel er 

det småt med titler, der har håndteret det gru-

somme emne. Indtil nu. 

Steve McQueens autentiske drama ’12 Years a 

Slave’ indtræder ikke bare i filmhistorien som én 

af de få spillefilm om slaveriet. Det er samtidig et 

essentielt humant værk og måske det første, der 

virkelig formår at formidle fortidens race-syn-

der. Ucensureret og samtidig usentimentalt. 

Baseret på Solomon Northups egen biografi fra 

1853 fortæller ’12 Years a Slave’ om den sorte, vel-

uddannede og frie familiefar Solomon, der i 1841 

vågner op til en forfærdelig skæbne. To mænd 

har bortført ham, lænket ham, frataget hans 

identitet samt basale rettigheder og solgt ham til 

et liv som slave i sydens barske bomuldsmarker. 

Filmens autentiske udgangspunkt tilfører en 

ekstra dimension til en allerede velkendt histo-

rie, og vi tvinges mere end nogensinde før til at 

tage stilling til, at dette skete blot 150 år tilbage. 

Solomons 12 år lange kamp, for ikke bare at hol-

de sig i live men også for at bevare sin værdighed 

som mennesker, er derfor uhyggelig relevant.

Ligesom i sine forrige film får McQueen sit bud-

skab igennem via lange sekvenser uden klip og 

grov kødelig afstraffelse af karaktererne. Resul-

tatet er til tider ubærligt at se på. Godt hjulpet 

på vej af Michael Fassbenders sadistiske portræt 

af slaveejeren Epps, der på trods af sine utilgive-

lige handlinger stadig fremstilles som et menne-

ske fuld af følelser og frustrationer. Et menneske 

der ikke besidder nok kløgt til at modstride sin 

samtids dæmoniske kultur. 

MÅNEDENS
ANBEFALING 
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SOLGT SOM SLAVE

82,3  %
141 stemmer

Et essentielt humant  
værk og måske det  
første, der virkelig  
formår at skildre 
fortidens racesynder.

’12 Years a Slave’ vandt i år en  
Golden Globe for Bedste film.

9 NOMINERINGER



’12 Years a Slave’ vandt i år en  
Golden Globe for Bedste film.

Med stærke præstationer hele vejen rundt og store stjerner i 

diverse biroller står to karakterer dog klarere end nogen andre. 

Chiwetel Ejiofor er ikke ny i branchen, men med en skræmmen-

de ægte præstation som den kidnappede Solomon er der lagt i 

ovnen til et gennembrud hos et større publikum. Solomons li-

delseshistorie kommer til live igennem Ejiofors vrede, der fermt 

undertrykkes til fordel for en stærk vilje til at overleve. Overfor 

Ejiofor står debutanten Lupita Nyong’o, der er en åbenbaring 

som den unge, tugtede slavepige Patsy. Og med en blanding af 

skrøbelighed og vildskab bliver Patsy filmens måske mest min-

deværdige karakter.

Instruktøren Steve McQueen kan dog også tage stor del af æren 

for, at ’12 Years a Slave’ lykkes, som den gør. Den kunstneruddan-

nede McQueens tredje spillefilm følger flot op på både ’Hunger’  

(2008) og ’Shame’ (2011), der ligeledes kredser om det isolerede 

menneske. Om det er et fængsel, en afhængighed eller træl-

dom, der indespærrer McQueens karakterer, er det indiskuta-

belt fællesnævneren i en slags trilogi af sælsomt smukke film 

om menneskets grimmeste sider.

  Amistad 18 %
  Beloved 16 %
  Django Unchained 14%  
  Lilja 4-ever 13 %
  The Color Purple 12 %
  Mississippi Burning 10 %
  The Butler 7 %
  Lincoln 5 %
  Amazing Grace 3 % 
  A Time to Kill 2 %
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LAST 
VEGAS
POLTERABEND FOR  
PENSIONISTER

ORIGINALTITEL Last Vegas  
 
INSTRUKTØR  Jon Turtletaub  
 
SKUESPILLERE  
Michael Douglas, Robert De Niro,  
Morgan Freeman, Kevin Kline,  
Mary Steenburgen, Jerry Ferrara,  
Romany Malco 

 
LAND  
USA, 2013 
 
SPILLETID 
105 minutter 
 
PREMIERE

20/02

KOMEDIE

ensionerede Billy skal giftes, hvilket overrasker 

hans tre gamle venner, men de bliver også klar 

over, at der skal skrues en klassisk polterabend sam-

men. Klassisk i ordets egentlig forstand, for de fire 

venner ræser til Las Vegas, hvor de vil feste igen-

nem, som de gjorde i deres unge dage. Lettere sagt 

end gjort, for Vegas har ændret sig, men disse fire 

gamle hankatte er klar på et vildt eventyr, selvom 

leddene måske er blevet lidt stive. 

Der lægges ikke videre skjul på, at ’Last Vegas’ er en 

moden udgave af ’Tømmermænd i Vegas’, bare med 

en væsentlig mere potent rolleliste, hvor nogle af 

Hollywoods tungeste drenge kommer ud for at lege 

sammen. Michael Douglas spiller Billy og Robert 

De Niro, Morgan Freeman og Kevin Kline hans tre 

venner. Filmens instruktør Jon Turtletaub var også 

manden bag National Treasure-filmene.

P

ew York City på kanten til det 20. århund-

rede. Mekanikeren Peter Lake bliver tvun-

get til at skifte karriere og blive tyv i en ban-

de kaldet Short Tails. Han gør sig dog stærkt  

uvenner med lederen Pearly Soames, og snart er 

han på flugt. Hans redning kommer overraskende 

i form af en mystisk, hvid hest, som bliver hans 

skytsengel, og som bringer tyven i kontakt med 

den overnaturlige verden. Oveni dette ændrer  

Lakes liv sig igen drastisk, da han, i et forsøg på at 

røve et hus, møder pigen Beverly Penn, som han 

forelsker sig hovedkulds i. Og selvom hun ligger 

for døden, er verden fyldt med magi.

Den romantiske fantasyfilm ’Winter’s Tale’ bygger 

på Mark Helprins anmelderroste roman af samme 

navn fra 1983. Både bog og film foregår i et mar-

kant anderledes New York, end det vi kender fra 

virkelighedens storby. Akiva Goldsman debuterer 

som instruktør med det, han kalder et passions-

projekt. Newyorkeren hentede en Oscar hjem for 

manuskriptet til ’A Beautiful Mind’ (2001) med 

Russell Crowe og Jennifer Connelly, der genfor-

enes i ’Winter’s Tale’. Hovedrollen som Peter Lake 

spilles af Colin Farrell (In Bruges).

N

UDØDELIG KÆRLIGHED

ORIGINALTITEL Winter’s Tale 
  
INSTRUKTØR  Akiva Goldsman 
 
SKUESPILLERE  
Colin Farrell, Jessica Brown Findlay,  
Russell Crowe, Jennifer Connelly,  
Kevin Durand, William Hurt, Will Smith, 
Kevin Corrigan, Eva Marie Saint,  
Graham Greene  
 
LAND  
USA, 2014 
 
SPILLETID  
Afventer 
 
PREMIERE  

20/02

ADVENTURE / 
ROMANTIK

WINTER'S 
TALE



ADVENTURE / 
ROMANTIK

en ensomme tømrer Geppetto ønsker sig 

over alt på Jorden at få en søn. For at holde 

sig med selskab udskærer han en marionetdukke 

af et stykke træ og kalder den for Pinocchio. Øn-

sket om en søn bringer trædukken til live, og ikke 

nok med det - Pinocchio viser sig at være et herligt 

og legesygt væsen. Men han er ikke til at styre, og 

den lille dukke kommer ud på en lang og begiven-

hedsrig rejse, der skal lære ham, hvordan man er 

en rigtig og god søn.

Pinocchio så første gang dagens lys i den italienske 

forfatter Carlo Collodis børnebog fra 1883. Træduk-

ken blev første gang ”levende” på film i 1911, men de 

fleste kender bedst Disneys animerede klassiker fra 

1940. Siden har dukken optrådt i talrige film til bio-

grafen og TV, og bl.a. prøvede den italienske komi-

ker Roberto Benigni kræfter med forlægget i en live 

action-udgave fra 2002. Den nye, animerede version 

er instrueret af Enzo D’alo, der tidligere har stået 

bag animationsfilmen ’Superkatten Zorba’ (1998).

D

EN RIGTIG DRENG

ORIGINALTITEL Pinocchio  
 
INSTRUKTØR Enzo D’Alò 
 
DANSKE STEMMER  
Mads Dueholm, Nis Bank-Mikkelsen,  
Rikke Bilde, Peter Røschke,  
Jens Jacob Tychsen, Søren Sætter-Lassen, 
Caroline Lindeneg 
 
LAND  
Italien, Belgien, 
Frankrig,  
Luxemburg, 
2012  

SPILLETID  
75 minutter 
 
PREMIERE  

20/02

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

PINOCCHIO
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DIE  
ANDERE  
HEIMAT
PREQUEL TIL  
TV-KLASSIKEREN

ORIGINALTITEL Die andere Heimat  
- Chronik einer Sehnsucht  
 
INSTRUKTØR Edgar Reitz  
 
SKUESPILLERE  
Jan Dieter Schneider, Antonia Bill,  
Maximilian Scheidt, Marita Breuer,  
Jeroen Perceval  

 
LAND  
Tyskland,  
Frankrig, 2013 
 
SPILLETID 
225 minutter 
 
PREMIERE

27/02

DRAMA

andsbyen Schabbach i bjergkæden Hunsrück i 

Tyskland. Vi er midtvejs i det 19. århundrede, 

og fattigdommen har indbyggerne i et jerngreb. 

Den unge og belæste Jakob bor sammen med sine 

forældre og bror Gustav. Deres søster, Lena, er 

flyttet væk fra området sammen med sin mand, 

og mens rivaliseringen mellem de to brødre står 

på, drømmer Jakob sig væk til Amazonas, som har 

hans særlige boglige interesse. Muligheden for et 

bedre liv opstår, da en mand kommer til byen med 

målet om at finde folk, der vil rejse til Brasilien. Nu 

må brødrene beslutte sig for, om de vil forlade deres 

hjemstavn.

Forholdet til hjemstavnen er genstand for instruktø-

ren Edgar Reitz’ opmærksomhed. Filmen er en pre-

quel til den anerkendte TV-saga ’Heimat’, som Reitz 

instruerede i 1984, og siden handlingen foregår før 

miniserien, kræver ’Die andere Heimat’ intet kend-

skab til forgængeren. Jan Dieter Schneider spiller 

hovedrollen Jakob, men primært Jeroen Perceval vil 

være kendt for dem, der så ’Borgman’ sidste år, og 

måske kender man Marita Breuer fra ’Krigeren og 

kejserinden’ (2000).

L

n lille by i Maine rammes af en stor tragedie, 

da buschaufføren Lesley bliver distraheret på 

sin sædvanlige rute hjem, og glemmer en lille dreng, 

der er faldet i søvn bagerst i bussen. Drengen fry-

ser ihjel, og Lesley rammes af chok. Men tragedien 

stopper ikke der, da alle i det tætvævede og isolere-

de lokalsamfund bliver påvirket, og ulykken viser sig 

at få uforudsete konsekvenser.

Dramaet er blevet fremhævet i flere førende film-

medier, bl.a. Indiewire og Variety, som en af årets 

mest seværdige titler. Den lille film er instrueret af 

debutanten Lance Edmands, der førhen var klipper 

på bl.a. Lena ”Girls” Dunhams første spillefilm ’Tiny 

Furniture’ (2010). Rollelisten består hovedsageligt 

af serieskuespillere med Amy Morton (Blue Bloods), 

John Slattery (Mad Men), Adam Driver (Girls) og 

Margo Martindale (Justified) i nogle af de største 

roller.

E

LOKAL TRAGEDIE

ORIGINALTITEL Bluebird   
 
INSTRUKTØR  Lance Edmands 
 
SKUESPILLERE  
Amy Morton, John Slattery, Louisa Krause, 
Adam Driver, Margo Martindale 
 
LAND USA, 
Sverige, 2013 
 
SPILLETID  
90 minutter 
 
PREMIERE  

27/02

DRAMA

BLUEBIRD
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HENDE

I Los Angeles, ikke så langt ude i fremtiden, 

lever den introverte Theodore Twombly af at 

skrive kærlighedsbreve for folk, der har svært ved 

at udtrykke følelser. Theodore er netop kommet 

ud af et langt forhold og er både ensom og små- 

deprimeret. For at komme videre med sin tilværelse  

køber han et operativsystem, der tilbyder et intu-

itivt ”væsen”, som er skræddersyet til sin bruger. 

Langsomt begynder Theodore at knytte sig til dette 

underholdende, varme men alligevel kunstige væ-

sen ved navn Samantha, og venskabet udvikler sig 

til et anderledes kærlighedsforhold.  

Spike Jonze (Being John Malkovich, Adaptation.) har 

med ’Hende’ drejet endnu en original historie, der, 

foruden at handle om kærlighed, udforsker den mo-

derne identitetsfølelse. Jonzes manuskript vandt en 

Golden Globe, og derudover har de to hovedrolle-

indehavere, Joaquin Phoenix og Scarlett Johansson, 

høstet stor ros for deres præstationer. Sidstnævn-

tes er vel at mærke udelukkende en stemme- 

præstation.

KUNSTIG KÆRLIGHED

ORIGINALTITEL Her 
 
INSTRUKTØR Spike Jonze  
 
SKUESPILLERE
Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, 
Amy Adams, Rooney Mara, Olivia Wilde, 
Chris Pratt, Portia Doubleday 
 
LAND USA, 2013  
 
SPILLETID  
126 minutter 
  
PREMIERE

27/02

KOMEDIE / DRAMA / 
ROMANTIK

Samantha Morton indspillede Samanthas oprindeligt stemme og var med på  
optagelse sammen med Joaquin Phoenix hver dag. Men under redigeringen 
valgte instruktøren at erstatte Morton med Scarlett Johansson.

4 NOMINERINGER
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ORIGINALTITEL Kartellet 
 
INSTRUKTØR  
Charlotte Sachs Bostrup  
 
SKUESPILLERE
Anders W. Berthelsen, Lene Maria 
Christensen, Leif Sylvester, Lars  
Ranthe, Jesper Asholt, Kurt Ravn,  
Henrik Prip, Benjamin Boe Rasmussen, 
Lars Brygmann, Flemming Enevold, 
Jacob Lohmann 
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  
95 minutter 
  
PREMIERE

27/02

DRAMA

KARTELLET
DEN LILLE MANDS KAMP

E fter en karriere i udlandet vender den selv-

stændige entreprenør, Lars Halbo, tilbage til 

Danmark og overtager familiefirmaet Halbo El & 

VVS. Men da han underbyder nogle større entrepre-

nørvirksomheder i en række kommunale udbuds-

runder, og nægter at indgå i deres ulovlige prisaf-

taler, kommer både firmaet og hans familie hurtigt 

under et voldsomt pres fra de store selskaber. Mens 

metoderne mod ham bliver mere og mere personli-

ge og ufine, må Lars beslutte, om han vil gå med i 

kartellet, og dermed slippe for chikane, eller kæmpe 

for det, han ved, er det rigtige.

På papiret kan filmen, om den lille mands kamp mod 

en korrumperet overmagt, minde om Nikolaj Arcels 

nyklassisker ’Kongekabale’ (2004). Anders W. Ber-

thelsen har endda hovedrollen i begge film, men her 

stopper lighederne også, for ’Kartellet’ er ikke inte-

resseret i politik, men derimod erhvervslivets gang-

steragtige metoder og ikke mindst de menneskeli-

ge omkostninger, de medfører. Spændingsdramaet 

er baseret på virkelige hændelser og er instruktør 

Charlotte Sachs Bostrups første spillefilm efter de 

tre familiefilm om Karla (2007-10).

Ifølge filmens pressemateriale har tusindvis af forbrugere, danske sygehuse  
og andre offentlige institutioner i årevis betalt milliarder af kroner i  
overpriser som følge af ulovlige prissætninger og karteldannelser.
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ORIGINALTITEL  
The Monuments Men 
    
INSTRUKTØR  George Clooney 
 
SKUESPILLERE
Matt Damon, George Clooney,  
Cate Blanchett, Bill Murray, John  
Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban 

LAND USA, Tyskland, 2014  
 
SPILLETID  118 minutter 
 
PREMIERE

27/02 

KOMEDIE /  
KRIGSFILM

Adolf Hitler var en passioneret kunstelsker, men mente at moderne 
kunst som fx kubisme og dadaisme var dekadente kunstformer, 
der skulle udryddes.

P ræsident Roosevelt beordrer under Anden 

Verdenskrig en enhed kaldet Monumenter-

nes mænd til at redde alverdens kunstgenstande, 

før de bliver destrueret af den tyske hær, der har 

fået direkte ordrer på at ødelægge alt inden ri-

gets fald. Missionen virker fuldstændig umulig, da 

kunstværkerne er godt gemt bag fjendens linjer, 

og den udvalgte gruppe består af kunsthistorikere, 

kuratorer og museumsinspektører, der alle er mere 

bekendte med Michelangelo end med militære 

operationer.

George Clooney har både skrevet, produceret og 

instrueret denne krigsfilm, der med god vilje kan 

kaldes ’Ocean’s Eleven’ (2001) møder ’Kellys hel-

te’ (1970). Og som om det ikke var nok, indgår han 

også i rollebesætningen, der består af bl.a. Matt 

Damon, Jean Dujardin, John Goodman, Cate Blan-

chett og Bill Murray. Den humoristiske krigsfilm er 

baseret på Robert M. Edsels autentiske bog med 

den mundrette titel ’The Monuments Men: Allied 

Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure 

Hunt in History ’.

MONUMENTERNES MÆND
GEORGE CLOONEY REDDER KULTURARVEN
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NÆSTE MÅNEDS FILM

06/03
300: RISE OF AN EMPIRE
Spartans!!!

HR. PEABODY & SHERMAN
Tidsrejse med verdens klogeste hund

INSIDE LLEWYN DAVIS
Coen-brødrenes Bob Dylan-klon

KLUMPFISKEN
Kærlighed på kvote

13/03
OUT OF THE FURNACE
Christian Bale ser rødt

FORTIDEN
Hemmeligheder og løgne

NEED FOR SPEED
Superbiler på kollisionskurs

SAVING MR. BANKS
Tom Hanks er Walt Disney

20/03
DIVERGENT
(Teenage)oprør

MONICA Z
Per Flys portræt af den svenske sangerinde

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
Vampyrfilm af Jim Jarmusch

POMPEJI 
Gladiatorer og vulkanudbrud

THE LUNCHBOX
Kærlighed i madpakkernes tid

27/03
CAPTAIN AMERICA 2:  
THE RETURN OF THE FIRST AVENGER
Steve Rogers svinger skjoldet

THE GRAND BUDAPEST HOTEL
Wes Andersons verden

VENUS IN FUR
Drama af Roman Polanski

WALESA
Historien om den polske præsident

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

'

NEED FOR SPEED

MONICA ZDIVERGENT

MARTS

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

300: RISE OF AN EMPIRE

MONUMENTERNES MÆND
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lle stod stille og så på storskær-

men, de kulørte lamper i loftet var 

slukket, og champagnen var endnu 

ikke kommet på bordet. Journalister og filmar-

bejdere var samlet hos Zentropa i Avedøre for 

at finde ud af, om Thomas Vinterbergs ’Jagten’ 

var nomineret til en Oscar. Da nomineringen 

blev annonceret, jublede hele lokalet, og fil-

mens producer Sisse Graum Jørgensen gav 

Zentropas leder Peter Aalbæk Jensen et stort 

kram. Nu ventede alle på Thomas Vinterberg. 

Den verdenskendte danske filminstruktør var 

ikke mødt op for at følge nomineringerne live, 

for som han senere fortalte til flokken af jour-

nalister på stedet, var han til det sidste nervøs 

for ikke at blive nomineret. ”Det er klart, at det 

havde set dumt ud, hvis I alle sammen havde 

stået og set på det,” sagde Vinterberg, da han 

var nået frem til Zentropa for at fejre sin no-

minering.

De ansatte hos Zentropa jublede også over 

nomineringen af kortfilmen ’Helium’ og doku-

mentaren ’The Act of Killing’. Champagneglas-

sene blev løftet, og der blev skålet for dansk 

film. Og det er der grund til, mener Thomas 

Vinterberg, for ifølge instruktøren kunne ’Jag-

ten’, som handler om en uretfærdig pædofi-

lianklage, ikke have været lavet nogen andre 

steder. ”Jeg er så stolt på Danmarks vegne, for 

den her film kunne aldrig have været finansie-

ret nogen andre steder end i det her land. En 

film med de her temaer, og det her emne kan 

kun lade sig gøre på grund af det danske støt-

tesystem og firmaer som Zentropa,” fortalte 

Vinterberg på pressemødet. I få timer forsøg-

te han at lave filmen i USA. ”Det tog meget, 

meget kort tid for dem at overbevise os om, 

at det slet ikke kunne lade sig gøre,” fortsatte 

Vinterberg.

Mange skuffelser

De fleste regnede med, at ’Jagten’ ville blive 

nomineret. Men Thomas Vinterberg har aldrig 

været sikker. ”Jeg tror aldrig på noget af den 

slags og ved, hvor mange skuffelser, der kan 

ligge i det. Men jeg havde grund til optimisme, 

for jeg havde været i Los Angeles med Mads 

Mikkelsen og vist filmen for akademiets med-

lemmer, og jeg kunne se, at de reagerede eks-

tremt positivt og blev meget, meget rørte over 

filmen,” sagde han til kino.dk. 

Hvad betød det for dig, at der var  

så mange, som tippede ’Jagten’ til at  

blive nomineret?

”Det har været med til at give en fornemmelse 

af optimisme og kampånd i hele den her sport-

sagtige situation. Men jeg har aldrig på noget 

tidspunkt taget det alvorligt, for man kan al-

drig vide det. Det er der ingen, der kan.”

Hvor vigtigt er det strategiske arbejde  

for at få filmen nomineret?

”Jeg tror, det er altafgørende med hele den 

strategi, der ligger bag at vinde en Oscar. Men 

lige så vigtigt er det, at der er en film, som folk 

bliver rørt af.”

Hvad er dine forventninger til selve  

Oscar-uddelingen?

”Jeg har aldrig været til en Oscar-uddeling, og 

de fleste, jeg taler med, siger, at det er ræd-

selsfuldt. Men jeg glæder mig ikke desto min-

dre. Jeg er glad for, at jeg ikke er en kvinde, der 

skal ud og finde en kjole, for det er i virkelig-

heden den hårdeste konkurrence den aften.”

A

Thomas Vinterberg skal den 2. marts dyste om verdens fornemmeste filmpris. Han er 

nemlig Oscar-nomineret for dramaet ’Jagten’ med Mads Mikkelsen i hovedrollen. En 

nominering kommer dog ikke af sig selv, men kræver massivt forarbejde, hvis man skal gøre 

sig nogen forhåbninger. Kino.dk har dels talt med Vinterberg om at være udtaget til Bedste  

ikke-engelsksprogede film, og dels med danske Oscar-vindere om jagten på en nominering.

OSCAR
Jagten på en

 AF EVA AAGAARD

DISSE FILM ER 
'JAGTEN' OPPE IMOD: 

- Den store skønhed 
 instrueret af Paolo Sorrentino, Italien

- The Broken Circle Breakdown 
 instrueret af Felix Van Groeningen, Belgien

- The Missing Picture 
 instrueret af Rithy Panh, Cambodia

- Omar 
 instrueret af Hany Abu-Assad, Palæstina
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Gyldne fingre

Det kan altså ende med tredobbelt dansk 

Oscar-jubel, når verdens mest eftertragtede 

filmpris uddeles den 2. marts. Den interna-

tionale filmverden har efterhånden vænnet 

sig til, at Danmark gør sig bemærket ved 

Oscar-uddelingen, men succesen er ikke kom-

met af sig selv. Hvis man skal have en chance 

for at blive nomineret, kræver det annoncer i 

de rigtige medier og en strategi for, at filmen 

bliver set af de rigtige mennesker.

”Det handler selvfølgelig om at få filmen i bio-

graferne for at gøre den tilgængelig for publi-

kum, så det er en film, som kan blive set og talt 

om. Forhåbentlig på en positiv måde, så man 

kan skabe et godt buzz,” siger Sisse Graum 

Jørgensen, producer på ’Jagten’, som i år kan 

vinde en Oscar for Bedste ikke-engelsksproge-

de film. Ifølge Vinterberg har Graum Jørgensen 

”gyldne fingre”, når det gælder det strategiske 

arbejde omkring Oscar. I år er hun producer 

på en Oscar-nomineret film for fjerde gang. 

Sammen med Vinterberg og Mads Mikkelsen, 

som spiller hovedrollen i ’Jagten’, har Graum 

Jørgensen rejst gennem USA for at vise filmen 

frem og mødes med vigtige mennesker i film-

branchen. 

”Vi har gjort et benarbejde for at få filmen ud,” 

siger hun til kino.dk. ”USA er et helt andet land 

med en helt anden størrelse. Det er ikke lige-

som i Danmark, hvor der er få spillere på mar-

kedet. Der er rigtig mange meningsdannere.” 

’Jagten’ er solgt til en amerikansk distributør, 

og det gavner filmens chancer: ”Det er helt 

afgørende, at man har en samarbejdspartner i 

USA. En, som kender markedet og ved, hvad 

der skal gøres,” siger den danske producent, 

der til hverdag har base hos Zentropa. 

Første gang, produceren var med til en 

Oscar-uddeling, var i 2007. Filmen ’Efter bryl-

luppet’, som er instrueret af Susanne Bier, var 

nomineret til en Oscar for Bedste ikke-en-

gelsksprogede film. Det var første gang siden

1980’erne, at en dansk film befandt sig i den 

eftertragtede kategori. ”Jeg tænkte: Er jeg vir-

kelig her nu? Det her er jo noget, som plejer at 

foregå inde i fjernsynet,” afslører Graum Jør-

gensen. ”Der er blitz, der er pressefolk, der rå-

ber, og så kommer alle de her filmstjerner med 

det smukkeste hår og de smukkeste smykker, 

du kan forestille dig. Man kan ikke lade være 

med at blive overvældet af alt det fantastiske, 

som er omkring en.”

’Efter brylluppet’ blev slået af den tyske film 

’De andres liv’. Men Graum Jørgensen har også 

oplevet, hvordan det er at vinde en Oscar. Hun 

var med, da Bier i 2011 vandt sin Oscar med 

’Hævnen’. I 2013 var hun igen producer på 

en Oscar-nomineret film, ’En kongelig affæ-

re’, som dog blev slået af franske ’Amour’. At 

dansk film overhovedet kan markere sig i kon-

kurrencen, skyldes ifølge produceren, at dan-

ske filmskabere har specialiseret sig i de nære 

dramaer, hvor man kommer tæt på personer-

ne. ”Vi kan ikke konkurrere med amerikanske 

budgetter, men vi kan skabe nogle 

THOMAS VINTERBERG: 

Jeg har aldrig været 

til en Oscar-uddeling, 

og de fleste, jeg taler 

med, siger, at det er 

rædselsfuldt.
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fortællinger om at være menneske. Den tætte 

fortælling, det karakterbårne drama, er vores 

specialitet. Det har dansk film udviklet over 

så lang tid, at vi er kommet i verdensligaen,” 

afslutter hun. 

Grim ælling

’Jagten’ er det seneste eksempel på en dansk 

Oscar-kandidat med fokus på karaktererne. I 

filmen bliver en pædagogmedhjælper uskyl-

digt anklaget for pædofili, hvorefter hele 

byen vender sig mod ham. Ifølge Zentropa- 

direktøren Peter Aalbæk Jensen var der ikke 

mange, som troede på projektet i starten. ”Det 

er et projekt, som er blevet født i trods, men 

det har fået lov til at vokse sig fra en lille grim 

ælling til en smuk svane. Der er en slags hellig 

pagt omkring nogle projekter, som er, at det 

går dem godt. ’Jagten’ er en film, det er gået 

godt for, og det må være, fordi den simpelthen 

er funderet i et ønske fra Thomas Vinterbergs 

side om at lave en film, som er genuin,” fortæl-

ler Zentropa-bossen.

Det Danske Filminstitut, DFI, har været med til 

at bakke op om ’Jagten’, blandt andet ved at 

annoncere i amerikanske blade. ”Det sender et 

signal til akademimedlemmerne om, at filmen 

har opbakning, og at det også er et instituti-

onelt ønske, at der bliver lagt mærke til den,” 

siger Lizette Gram Mygind, festivalkonsulent 

hos DFI. 

Det er de mere end 6000 medlemmer af Aca-

demy of Motion Picture Arts and Sciences, 

som afgør, hvem der løber med de eftertrag-

tede statuetter. Derfor er det vigtigt at annon-

cere i de medier, som medlemmerne af akade-

miet læser. ”Akademimedlemmerne er typisk 

folk, som er tilknyttet filmbranchen og orien-

terer sig i medier som The Hollywood Reporter 

og Variety,” understreger hun.

Festivalkomiteen, hvor Lizette Gram Mygind 

er konsulent, er en afdeling under DFI, som be-

stemmer, hvilken dansk film der skal indstilles 

til en Oscar for Bedste ikke-engelsksprogede 

film. Komiteen prøver at vælge en film, som 

rent faktisk har en chance. ”Filmen skal ikke 

være for lokal. En dansk folkekomedie ville for 

eksempel have det rigtig svært, fordi man ikke 

nødvendigvis griner ad de samme ting,” siger 

konsulenten, som selv er med til at rådgive 

komiteen, men ikke til at tage den endelige be-

slutning. ”Man kigger på, hvilke internationale 

anmeldelser, filmen har modtaget, samt hvilke 

internationale filmfestivaler den har været vist 

på. Hvis den har klaret sig godt på den store 

filmfestival i Toronto, er det som hovedregel 

en god indikator,” uddyber hun. De seneste 

år har de danske spillefilm oplevet en bølge 

af succes, som startede med nomineringen af 

’Efter brylluppet’. Men et par år forinden havde 

danske kortfilm allerede hevet et par Oscars 

med hjem.

Overtro

I 2003 vandt instruktøren Martin Strange- 

Hansen en Oscar for kortfilmen ’Der er en  

yndig mand’. Han husker, at han sad ved siden 

af de andre nominerede i kortfilmkategorien 

ude af stand til at koncentrere sig om, hvad 

der foregik. ”I det øjeblik tænkte jeg, at det 

blev vores film. Og det blev det så,” fortæller 

instruktøren. Han tænkte mest over, at han 

var bange for at sige noget dumt i takketalen 

eller vælte kameramanden på vej op på sce-

nen. Men det lykkedes ham at nå op på scenen 

uden problemer, og resten af aftenen gik han 

rundt med Oscar-statuetten og følte sig udø-

delig. ”Der er en overtro omkring Oscar, som 

hedder, at hvis du rører ved en Oscar, så vinder 

du aldrig nogensinde en. Hvis du har en Oscar, 

vil alle gerne snakke med dig, men ingen vil 

røre ved den. Du er meget eftertragtet og me-

get spedalsk samtidig,” siger han.

I dag ser han Oscar-uddelingen på en helt 

anden måde, fordi han ved, hvordan det er at 

være nomineret. ”I år spekulerer jeg meget på, 

om jeg skal tage derover. Det kunne jo blive en 

dansk fest. Men jeg kommer nok til at se det 

derhjemme med en flaske champagne ved si-

den af,” siger Strange-Hansen.                         

SISSE GRAUM JØRGENSEN: 

Vi kan ikke konkur-

rere med amerikan-

ske budgetter, men 

vi kan skabe nogle 

fortællinger om at 

være menneske

DISSE DANSKE FILM ER OSCAR-NOMINEREDE 

- Thomas Vinterbergs spillefilm ’Jagten’ er nomineret i kategorien 
 Bedste ikke-engelsksprogede film. 

- Joshua Oppenheimers delvist dansk producerede dokumentar, 
 ’The Act of Killing’, er nomineret i kategorien Bedste dokumentarfilm. 

- Anders Walters kortfilm ’Helium’ er nomineret i kategorien Bedste kortfilm 
 (live action).

Se årets Oscar 
stemmeseddel 

på side 50.
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KINO.DK HAR MØDT NICOLAJ KOPERNIKUS,  
ANDERS W. BERTHELSEN OG TROELS LYBY

VI ER NOK IKKE
FÆRDIGE MED DISSE  
KARAKTERER ENDNU

” 
” 

AF CASPER CHRISTENSEN

MNicolaj, Anders og Troels sad 

pludselig med en kæmpe 

succes mellem hænderne, da 

de i 2011 fik en halv million 

danskere til at flække af grin 

over den første ’Klassefesten’. 

Nu er de tre underholdende 

herrer klar på nye eventyr, 

og i den forbindelse slog de 

vejen forbi kino.dk til en kop 

kaffe og en snak om venskab, 

humor og hvordan man laver 

en fortsættelse.

INTERVIEW

an skulle tro, at det var  

virkelig sjovt at indspille en komedie, 

men man hører ofte, at optagelserne 

til film i netop den genre er meget alvorlige. 

Hvordan har det været for jer at optage ’Klasse-

festen’ og ’Klassefesten 2’? 

Nicolaj: Det var egentlig to forskellige op-

levelser. På ’Klassefesten’ prøvede vi at lave 

noget, vi aldrig havde prøvet før, og vi havde 

ret store ambitioner om, at det skulle være 

sjovt, men det var egentlig ikke vildt sjovt at 

indspille. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke, 

men der var da passager, der var sjove, hvor 

vi grinte meget og brugte halve dage ekstra, 

fordi vi ikke kunne komme igennem det. Men 

der var også mange dage, hvor det var hårdt 

slid. Sådan synes jeg ikke, det har været med 

2’eren. Det har gennemgående været ret sjovt.

Anders: Ja, men vi havde egentlig rimelig 

travlt på 2’eren, så det var ikke sådan, at vi bare 

hang ud og jokede. 

Nicolaj: Der blev dog spillet meget Quiz  

Battle på telefonerne. 

Anders: Ja, vi spillede meget quiz i pauserne, 

men under selve optagelserne var det da ikke, 

fordi vi klokkede i det, var det?

Troels: Hm. Nej, det synes jeg heller ikke. Det 

var ret koncentreret, faktisk. 
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Mike Myers har engang sagt, at det  

at snakke om humor er lidt, som at rode i sin 

egen afføring, men hvordan ved I, hvornår  

noget er sjovt?

Troels: Jamen, det ved vi jo heller ikke med 

sikkerhed. Hehe. Men man kan jo selv synes, 

det er sjovt. Og så tror jeg også, at hvis man 

tager det alvorligt, det man står midt i, så bli-

ver det ofte sjovt helt af sig selv. Det nytter 

ikke noget, at man bare serverer en vittighed 

for publikum. Man skal opleve det med karak-

teren, der er involveret, før det bliver rigtigt 

sjovt. Man skal mærke smerten i situationen, 

kan man sige. 

Er I venner privat? Det spørger  

Sasja Kjær om på Facebook.

Anders: Ja.

Nicolaj: Jeg regnede på det forleden, og til 

næste år har vi kendt hinanden i 24 år. 

Troels: 24 år? Shit…

Nicolaj: Og det er jo ret meget i betragtning 

af, at vi er 26. Ha! Nej, vi er uddannet nøjagtigt 

samtidig i 1994. Mange af jer, der læser det 

her, var jo ikke født på det tidspunkt. Troels og 

jeg gik på samme hold i Odense, og Anders gik 

på en lidt ”finere” teaterskole i København.

Anders: Hehe.

Nicolaj: Vi mødte i hvert fald hinanden og gik 

til fester sammen og blev venner, men det er 

ikke ret meget, vi har spillet sammen. 

Troels: Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror 

først, at det er for seks-syv år siden, vi begynd-

te at spille sammen. Ellers har vi arbejdet på 

kryds og tværs, men første gang vi alle er sam-

men, er i en teaterforestilling, der hed ’Panik’.

Anders: Men vi havde længe snakket om, at 

vi gerne ville lave noget sammen. Vi snakkede 

om, vi skulle lave et show, men turde ikke rig-

tig gå ind i det, men så kom det her stykke der 

hed ’Panik’, som også var noget med tre fyre 

i krise.

Nicolaj: Ja, måske er ’Panik’ egentlig anløbe-

ren til ’Klassefesten’. 

Var der noget med, at I var nøgne i ’Panik’?

Anders: Ja, Troels var.

Troels: Jeg var. 

Alle: Hahaha.

Troels: Ja, men vi har alle sammen været nøg-

ne på skift, på nær én af os.

Anders: Nå ja, men så forestil jer, hvor me-

get jeg har været udsat for. Altså, i ’Panik’ sad 

Troels på ryggen af mig og tog så... jeg ved 

ikke, hvad vi kalder den, men ”svaberen”, og 

slog den ned i hovedet på mig og råbte ”SAY 

HELLO TO MY LITTLE FRIEND!”. 

Troels og Nicolaj: Hehe.

Anders: Det synes jeg egentlig er værre, end 

bare at være nøgen.

Minder I om jeres karakterer i ’Klassefesten’?

Anders:  Ja.

Nicolaj: Ja.

Troels: Øøøøh...

Nicolaj: Vi har snakket meget om det, og jeg 

synes, det er lidt forkert, men vi har alle ele-

menter i os fra alle tre karakterer. Vi gjorde 

faktisk noget interessant, da vi lavede ’Panik’. 

Det handlede også om tre vidt forskellige ka-

rakterer, der klæder hinanden rigtigt godt i de 

situationer, de ender i, fordi det skaber noget 

dramatik. Der fastlagde vi først efter fem uger, 

hvem der skulle spille hvad, fordi vi havde en 

drøm om, at vi om aftenen skulle sidde sam-

men, inden vi gik på scenen, og rafle om hvem 

der skulle spille hvad. På den måde havde vi 

jo nærmest lært samtlige replikker udenad. 

Normalt er det ikke velset, at man går hen til 

en anden skuespiller under prøverne og viser, 

hvordan du ville gøre det. Men vi fik faktisk ud-

viklet et sprog, så vi ikke følte os tyranniseret 

eller tværet ud, når en af de andre kom med 

forslag til ens arbejde. På den måde undgik vi 

at blive fornærmede på hinanden, og det var 

ret fedt og lærerigt. I den proces er det tyde-

ligt, at vi hver især har dele af karaktererne fra 

’Klassefesten’ i os. Øh, så... Var det flot svaret? 

Anders: Jeg synes, det var utrolig flot. 

Troels: Ja. Det er så fint.

Anders: Lige på kanten til det kedelige, men 

det var fint.

” 
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Er der scener i 2’eren, der har været svære at 

komme igennem?

Troels: Altså, indimellem var der situationer, 

hvor jeg måtte stoppe op og tænke ”Hold 

kæft, hvor er det sindssygt, det her”. Med om-

gang med lig og dødsfald osv. 

Anders: Personligt havde jeg det meget svært 

med scenen, hvor vi har Lars Ranthe sidden-

de død ude på toilettet. Især den samtale der 

opstod omkring spørgsmålet: Ér der noget i 

toilettet? Har han nået at lave et eller andet? 

Og da han så væltede forover, og jeg så, at han 

rent faktisk havde lavet noget… jeg har aldrig 

grint så meget. 

Troels: Det var så ulækkert.

Hvorfor skal I lave en 2’er, når 1’etteren altid  

er den bedste, spørger Kristian Belegic på 

Facebook?

Alle: Hahaha!

Nicolaj: Det er sgu et meget godt spørgsmål. 

Troels: Måske vi skulle have sprunget 2’eren 

over og gå direkte på 3’eren?

Anders: Personligt synes jeg, det er sjovt at 

sætte disse karakterer ud i nye situationer. 

Man kan jo næsten finde på hvad som helst 

med dem, så vil det blive sjovt. Nikolaj, du for-

talte om en idé…

Nicolaj: Ja, nej, den er for plat.

Anders: Jo, kom nu.

Nicolaj: Nå, men det var bare fordi, jeg hørte 

en historie om en fyr, der havde knaldet med 

sin kæreste. Det er mørkt, de hygger sig, og 

midt i det hele beder hun ham bruge glide-

creme. Den griber han ud efter, men får fat i 

noget selvbruner.

Anders og Troels: Hehe.

Nicolaj: Og så… Ja, så ender han altså med, 

du ved, at ligne en pandabjørn. Det kunne vi 

eksempelvis bruge i en ny film.

Anders Aagaad spørger, om I synes 2’eren kan 

leve op til 1’eren?

Anders: Ja. 

Troels: Det synes jeg også, men jeg mener 

ikke, at de er så lette at sammenligne. 1’eren 

har måske lidt mere karakter af improvisation, 

hvor de enkelte scener er mere båret af dialog, 

i modsætning til 2’eren, der rent faktisk har en 

handling, som driver filmen fremad. Har jeg ret 

i det?

Nicolaj: Det… hmm.

Anders: Jeg har HELT glemt spørgsmålet.

Troels: Det var også et meget langhåret svar.

Nicolaj: Jeg synes, vi har taget det bedste fra 

1’eren og dyrket det mere i 2’eren.

Hvis I får chancen, skal I så lave en 3’er?

Anders: Det er som om, det hele tiden vok-

ser, og vi er nok ikke færdige med disse karak-

terer endnu. Så nu må vi se, hvordan det går 

med film nr. 2.

Troels: Altså, hvis manus og omstændigheder 

er rigtige… Og vi har fået nok at drikke.

’Klassefesten 2 - Begravelsen’ 
får premiere den 6. februar.

Se resten af interviewet på kino.dk- på eget ansvar!
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ørnene kan se frem til Disneys Flyvema-

skiner (06/02), der er en slags ’Biler’ i 

luften. Animationsfilmen handler om den un-

dertippede Dusty, der drømmer om at deltage 

i en flykonkurrence, og filmen blev så stort et 

biografhit, at en efterfølger allerede er på vej 

til august. 

For de lidt større børn (og ikke mindst voksne) 

kommer den japanske animé Hjertets hvisken 

(13/02). Animatoren Yoshifumi Kondô nåede 

kun at instruere denne ene film, der er base-

ret på en tegneserie om en nysgerrig pige, en 

charmerende (og lidt irriterende) dreng og ikke 

mindst en statue af en kat med lysende øjne.

SEJE BØFFER OG 

HÅRDE BANANER

Vin Diesel lægger atter arm med alverdens 

rumvæsner og skarpskytter, når han for 

tredje gang ifører sig svejsersolbriller som 

Riddick (06/02) i filmen af samme navn. 

Det gjorde han også i ’Pitch Black’ (2000) 

og ’The Chronicles of Riddick’ (2004), som 

var med til at give actionstjernen den status, 

han har i dag, og som introducerede den 

støvede science fiction-verden, ’Riddick’ også 

foregår i. 

Er man mere til 

den gamle gar-

de, mødes to af 

ac t i o n f i l m e n s 

største navne 

i Escape Plan 

(20/02). Sylve-

ster Stallone er 

ekspert i at finde 

hullerne i fængs-

lers sikkerhed, men ender i et højteknologisk 

et af slagsen, der er baseret på hans egne prin-

cipper - og derfor er umuligt at flygte fra. Men 

”umuligt” er ikke en del af medfangen Arnold 

Schwarzeneggers ordforråd, og derfor slår de 

to muskelmænd sig sammen for at slippe fri. 

Hvis ikke Sly og Arnies navne er nok, bør man i 

det mindste se ’Escape Plan’ 

for den lange monolog, 

sidstnævnte udbasunerer 

på tysk i filmens mest in-

tense scene.

Hvis man i stedet er til en 

yngre, men bestemt ikke 

mindre veltrænet vari-

ant af en actionstjerne, 

skal man se Thor: The 

Dark World (06/02), 

hvor Chris Hemsworth 

igen er hammersvin-

gende tordengud med 

Masters of the Uni-

verse-tøjstil. Filmen 

byder på en ny skurk, 

der forsøger at over-

tage verdensherre-

dømmet i ikke bare én, men hele ni (!) dimen-

sioner. Og ikke nok med det - der er samtidig 

noget med ormehuller og en altædende sort 

sky. 

Bliver ’Thor’ lidt 

for flyvsk, er der 

mere jordnær 

action i 2 Guns 

(13/02). Her mø-

des Marky Mark 

og Malcolm X 

(eller rettere: 

Mark Wahlberg 

og Denzel Washington) for første gang i film-

historien i en klassisk buddy movie. Ingen af 

dem ved, at den anden i virkeligheden er un-

dercover-agent, men de er begge på flugt fra 

et narkokartel, som de begge har infiltreret. 

Forvent kvik dialog og højeksplosive skud- 

udvekslinger.

BIOGRAFIER OG  

ROMANTIK

Sidste år bød på en betrag-

telig mængde biografier 

på det store lærred. En af 

de mest omtalte var Dia-

na (20/02) om Prinsessen 

af Wales, der forelsker sig 

i en pakistansk læge. 

Naomi Watts har fået 

ny frisure og giver den 

hele armen som det 

britiske nationalkleno-

die, der døde på tragisk 

vis i 1997. Hvis man vil 

supplere sit abonne-

ment på Billed Bladet 

med lidt royal filmun-

derholdning, er Oliver 

Hirschbiegels kærlighedsdrama måske sagen.

En af sidste års mest roste biografier, var Mit 

liv med Liberace (27/02). Det skyldes mest af 

alt Michael Douglas’ hovedrollepræstation, der 

indbragte ham en Golden Globe. Rollen som 

THE LINCOLN 

LAWYER 

(2011)

Fordi den gjorde 

Matthew McConaug-

hey spændende igen.

FØR: 

DALLAS BUYERS 

CLUB 

TROPA DE ELITE 1 & 2

(2007 & 2010)  

Fordi de to actionfilm 

sikrede den brasilian-

ske instruktør adgang 

til Hollywood.

FØR: 

ROBOCOP

SHAME 

(2011)

Fordi den for alvor 

markerede Steve 

McQueen som en af 

branchens nye tunge 

drenge.

FØR: 

12 YEARS A SLAVE

Februar er lig vinterferie, men det betyder ikke, at det kun er familiefilm og ani-
merede succeser på hjemmebio-menuen. Super-guder, sexafhængige og en kapret 
Tom Hanks udkommer alle i diverse formater i løbet af årets anden måned.

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN

B



43KINO.DK // FEBRUAR 2014 43

den flamboyante, homoseksuelle entertainer,  

Liberace, er blevet anset som et nyt højde-

punkt i Douglas’ lange karriere, og ved hans 

side står Matt Damon, der spiller Scott Thor-

son, hvis skildringer filmen er baseret på.

I den mindre konventionelle ende af biografi-

skalaen finder vi The Grandmaster (30/02). 

Filmen er delvist en skildring af Ip Man, der 

blev lærermester for selveste Bruce Lee, og 

selvom filmen har masser af fortryllende 

kampscener, er den lige så meget et forsøg på 

at afdække selve filosofien bag forskellige ty-

per kampteknikker. Et ambitiøst projekt af den 

ambitiøse instruktør, Wong Kar Wai.

Du har sikkert læst en del om Lars von Triers 

’Nymphomaniac’ i pressen, og om hvor kon-

troversiel (og ikke mindst lang), den er. Øn-

sker man sin sexafhængighed i mindre doser, 

eksempelvis en romantisk komedie med et 

par Hollywood-stjerner i hovedrollen, leverer 

Thanks for Sharing (05/02) måske søndags-

underholdning til hjemmet. Mark Ruffalo (Hulk 

i ’The Avengers’) og Gwyneth Paltrow (Pepper 

Potts i ’Iron Man’) deler erfaringer i filmen, der 

også har Tim Robbins og Josh Gad på rollelisten. 

Hvis man siger romantisk komedie, så må man 

næsten også sige Richard Curtis. Manden, 

der har givet os ’Love Actually’ (2003) og ma-

nuskriptet til ’Four Weddings and a Funeral’ 

(1994), har spundet en ny film om tidsrejser, 

romantik, fader-søn-forhold og bordtennis. 

Donhall, nej Domald, undskyld, Domhnall (!) 

Gleeson og Rachel McAdams er det forelskede 

par i About Time (13/02).

PIRATER OG POKERSPILLERE

Online gambling kan være en lukrativ forret-

ning. Det opdager Justin Timberlake og Ben 

Affleck i thrilleren Runner Runner (12/02). De 

opdager også, hvor farligt, det kan være, hvis 

man kommer i clinch med skumle typer fra un-

derverdenen. FBI blandes ind i sagen, og Tim-

berlake erkender efterhånden, at han er ude, 

hvor han slet ikke kan bunde…

Tom Hanks-thrilleren Captain Phillips (27/02) 

skildrer intenst de virkelige begivenheder om-

kring kapringen af et amerikansk Maersk-skib. 

Filmen er en af sidste års mest spændende: 

Man sidder på kanten af sædet hele vejen 

igennem og skal sandsynligvis finde en pakke 

Kleenex frem hen imod slutningen, hvor Hanks 

leverer den slags skuespil, der indbragte ham 

to Oscars i 90erne.

THE KINGDOM 

(2007)

Fordi instruktør 

Peter Berg allerede 

her viste flair for 

politiske actionfilm. 

FØR: 

LONE SURVIVOR

BEING JOHN  

MALKOVICH 

(1999) 

Fordi det nok er 

den bedste intro-

duktion til Spike 

Jonzes krøllede 

hjerne.

FØR: 

HENDE

ABOUT  

SCHMIDT (2002)

Fordi Alexander Payne 

med misantropen Jack 

Nicholson her varmer 

op til den aktuelle 

’Nebraska’. 

FØR: 

NEBR ASK A

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

CAPTAIN PHILLIPS



KINO.DK // FEBRUAR 20144444

TOP 10 
BLU-RAY 
SALG UGE 3:

 1. PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS
 2. PAIN & GAIN
 3. JAGTEN
 4. FAST & FURIOUS 6
 5. PACIFIC RIM
 6. KICK-ASS 2
 7. MAN OF STEEL
 8. 101 DALMATINERE: HUND OG HUND IMELLEM
 9. GAME OF THRONES: SÆSON 2
 10. ELYSIUM

MIKE & MOLLY  

SÆSON 2

Melissa McCarthy, der blev 

Oscar-nomineret for sin fuld-

stændig gale rolle i hit-komedien 

’Bridesmaids’ (2011), har sidelø-

bende med sin travle filmkarriere 

indspillet denne komedieserie, 

der i anden sæson, handler om 

parrets bryllupsplaner.

KOMEDIE 

DVD 04/02

FRINGE  

SÆSON 5

Den femte sæson i nutidens svar 

på ’The X Files’ byder på en sid-

ste omgang med Joshua Jackson 

og de andre FBI-agenters korstog 

for at opklare uforklarlige fæno-

mener.

SCIENCE FICTION/DR AMA

DVD/BLU-R AY 04/02

AMERICAN HORROR 

STORY: ASYLUM  

SÆSON 2

Anden sæson af den skræmmen-

de gyserserie foregår på et hjem 

for psykisk syge kriminelle, der 

styres med jernhånd af en streng 

nonne. Jessica Lange vender selv-

følgelig tilbage sammen med den 

vanlige ondskab.

GYSER 

DVD/BLU-R AY 12/02.

SOFIA DEN FØRSTE  

SÆSON 1

Da Sofias mor gifter sig med en 

konge, bliver den lille pige over 

en nat til en vaskeægte prinses-

se. Nu skal tre feer sørge for at få 

Sofia til at opføre og føle sig som 

en kongelig.

FAMILIEFILM/ANIMATION

DVD 06/02

GAME OF THRONES 

SÆSON 1-3 

Har du stadig ikke forstået, 

hvorfor Nikolaj Coster-Waldau 

pludselig er blevet så fandens 

hot? Så er det tid til endelig at 

stifte bekendtskab med HBO’s 

successerie over George R.R. 

Martins fantasybøger. Vi garan-

terer masser af sex, drager og 

blodige alliancer i en yderst un-

derholdende og intrigant serie, 

hvor alle kæmper for at sidde 

på jerntronen. Vælg mellem 

tredje sæson eller en samlet 

boks med alle tre sæsoner.

DR AMA/ADVENTURE

DVD/BLU-R AY 17/02

TV-SERIER



DELTAG I KINO.DK'S STORE
BRUGERAFSTEMNING!

VIND  
FRIBILLETTER OG MENTOS

DANMARKS

BEDSTE

FILM
Vær med til at kåre den bedste danske film nogensinde!

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

Alle der deltager i afstemningen er samtidig med i konkurrencen om forskellige 

præmier som fx fribilletter.

Læs mere på www.kino.dk

Præsenteres i samarbejde med

BRUG DIN STEMMERET!



KINO.DK // FEBRUAR 20144646

GALLOWWALKERS

Da en pistolmand opdager, at hans ofre 

er begyndt at vende tilbage fra de døde, 

må han rekruttere en ung kriger til at 

hjælpe i kampen mod zombierne. Det 

kommende Expendables-medlem Wesley 

Snipes spiller den forbandede cowboy, og 

det er vel alt, man egentlig har brug for 

at vide.

SCIENCE FICTION/WESTERN 

BLU-R AY/DVD 17/02
 

THE NEW NEIGHBOR

Den 19-årige Emanuel bliver som besat, 

da en kvinde, der ligner hendes afdøde 

mor på en prik, flytter ind i nabohuset. 

Jessica Biel spiller den mystiske nye nabo, 

der måske, måske ikke, er et spøgelse.

THRILLER 

BLU-R AY/DVD 05/02
 

ALL SUPERHEROES MUST DIE

I en slags ”Hunger Games for superhelte” 

bortføres fire af slagsen og tvinges til at 

kæmpe i et uhyggeligt spil for at redde 

en hel by fuld af forældreløse børn. Intet 

mindre! Det lyder måske som et spoof på 

tidens populære superheltefilm, men det 

er skam ramme alvor.

SCIENCE FICTION 

DVD 06/02

STRANGER INSIDE

Den danske instruktør bag TV-seri-

en ’2900 Happiness’ har inviteret 

90er-stjernen William Baldwin om-

bord på en engelsksproget thriller om 

et sexet ægtepar, der får besøg af en 

mystisk og endnu mere sexet kvinde.  

THRILLER

DVD 19/02
 

BLOOD

Paul Bettany (The Da Vinci Code) prøver 

kræfter som britisk efterforsker i en krimi 

om en familie, der kollapser, da to politi-

brødre skal efterforske en forbrydelse, de 

selv har begået. Mark Strong og Brian Cox 

er også på rollelisten.

THRILLER

DVD 27/02
 

UPSIDE DOWN

Adam (Jim Sturgess) og Eden (Kirsten 

Dunst) er hovedkulds forelskede. Der er 

dog det lille problem. De bor på hver sin 

klode, der pga. tyngdekraften trækkes i 

forskellige retninger. 

SCIENCE FICTION / ROMANTIK 

BLU-R AY/DVD 27/01

DIREKTE PÅ BLU-RAY/DVD
Film der gik uden om biografen
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EARTHQUAKE (1974)

Klassisk katastrofefilm, skrevet af Mario 

”Godfather” Puzo, med Charlton Heston 

som den ihærdige ingeniør, der forudser et 

gigantisk jordskælv i Los Angeles. Filmen 

indeholder ingen aber, men er til gengæld 

fuld af lækre 70-effekter og gammeldags 

Hollywood-stjerner.

THRILLER/ACTION 

BLU-RAY 05/02

THE JERK (1979)

Enten er man til Steve Martins sorte humor, 

eller også er man ikke til Steve Martins sorte 

humor. For os der er, hører denne tidlige ko-

medie blandt de absolut sjoveste. Manden 

har sjældent været dummere!

KOMEDIE 

BLU-RAY 05/02

MULAN (1998)

Disneys veloplagte og actionfyldte anima-

tionsfilm om en ung kinesisk pige, der trod-

ser sine forældre for at deltage i en krig, 

var et flot comeback efter den småkedelige  

’Hercules’ (1997). Derudover indeholder  

’Mulan’ også en af Mickey Mouse-klubbens 

sjoveste sidekicks i form af dragen, Mushu. 

ANIMATION/FAMILIEFILM  

BLU-RAY 06/02

THE PRINCESS BRIDE (1987)

Rob Reiners kultdyrkede eventyr med den 

Monty Python-inspirerede danske titel 

’Prinsessen og de skøre riddere’ indeholder 

følgende: sværdkamp, albinoer, gigantiske 

kæmper, en ond prins, en smuk prinsesse, 

en sød bedstefar samt en masse falden-på- 

halen-komik.

ADVENTURE/KOMEDIE 

BLU-RAY 06/02

BIG (1988)

Kan du huske, dengang Tom Hanks var en 

ung, splejset komiker, der kunne slippe af 

sted med at spille en lille dreng fanget i 

mands krop? Nå ikke, så skynd dig at få fing-

rene i denne moderne komedie-klassiker. 

KOMEDIE  

BLU-RAY 06/02

ARGO - EXTENDED EDITION (2012)

Bokssæt med Ben Afflecks Oscar-vinder, 

der udover en længere version af filmen 

indeholder et kort over filmens begivenhe-

der, en 64-siders fotobog, ID-kort og sidst, 

men ikke mindst, plakaten til det imaginære 

rum-eventyr, ’Argo’.

THRILLER/DRAMA 

BLU-RAY 17/02

Earthquake 
(1974)

BIG (1988)

UDVALGTE  
GENUDGIVELSER
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300

I marts er der premiere på den anden film 

om krigene mellem de græske og persiske 

hære, når ’300: Rise of an Empire’ buldrer 

over landets biograflærreder. Inden turen 

går til antikken, kan man læse Frank Millers 

fem grafiske romaner, som filmene bygger på. 

Det grafiske udtryk, de mange blodige opgør 

og den macho-fascistiske holdning til krig gør 

’300’ til en meget lidt børnevenlig tegneserie.

FR ANK MILLER

ER UDKOMMET

12 YEARS A SLAVE

Steve McQueens ’12 Years a Slave’ er ikke grebet 

ud af den blå luft. Filmens brutale skildring er 

hentet fra den selvbiografiske bog af samme navn 

af Solomon Northup, en fri mand, der blev solgt 

som slave, og gennemgik de værste prøvelser, 

man kan forestille sig. Bogen blev allerede filma-

tiseret i 1984 som TV-filmen ’Solomon Northup’s 

Odyssey’. Forlaget Penguins nyeste version af ro-

manen indeholder et forord af McQueen.

SOLOMON NORTHUP

ER UDKOMMET

LEGO er i disse dage næsten lige så kendt for deres utallige spil, som 

klodserne spillene er bygget på. Med premieren på den første biograffilm 

om det danske legetøj er det oplagt at udsende et spil baseret på ani-

mationseventyret. Platformspillet følger den stil, man måske kender fra 

de andre LEGO-spil, hvor man kan spille som flere af filmens karakterer. 

Som noget nyt introduceres to forskellige typer spilbare karakterer: al-

mindelige byggemænd som hovedrollen som Emmet, og mesterbyggere 

som troldmanden Vitruvius.

PS3, PS4, PS VITA, X360, XONE, WII U, 3DS, PC – 06/02

ANDRE FILMISKE  

LEGO-SPIL: 

LEGO Batman: The Video Game

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO Marvel Superheroes

LEGO Harry Potter: Years 1-4

LEGO Harry Potter: Years 5-7

LEGO The Lord of the Rings

LEGO Star Wars: The Complete Saga

BØGER

THE LEGO MOVIE:  
VIDEOGAME
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DE BEDSTE TILBUD  
I SHOPPEN NETOP NU

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

THE SIMPSONS:  

HOMER-TALENDE ØLOPLUKKER

Før: Kr. 99. Nu: Kr. 69

STAR WARS:  

DARTH VADER VENDBART SENGETØJ

Før: Kr. 449. Nu: 349

SMØLFERNE:  

STOR SMØLFEBAMSE

Før: Kr. 99. Nu: Kr. 59

10 GADGETS I KINO.DK-SHOPPEN!

BATMAN: DELUXE LATEXMASKE
Kr. 379

THE SIMPSONS: LIMITED EDITION  
FIGURSÆT
Kr. 599

ALIEN: CHESTBURSTER-BAMSE 
Kr. 199

GAME OF THRONES:  
HEAR ME ROARØLKRUS
Kr. 149

LORD OF THE RINGS:  
MINI MONTAGE  
- FRAMED FILM CELL
Kr. 599

THE HOBBIT: BILBO BAGGINS- 
HEADKNOCKER
Kr. 159

SUPERMAN: GRILLFORKL ÆDE
Kr. 199

THE HOBBIT: SPILLEKORT
Kr. 59

THE HUNGER GAMES: BREVPAPIRSÆT
Kr. 109

FLYVEMASKINER: K ARAKTER- 
COLLAGE-PLAK AT
Kr. 59
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Vil du style 
og lave 
make-up 
til film?
Tag en erhvervsuddannelse 
til stylist og makeup artist 
på Kgs. Nytorv i København. 
Professionel erhvervsuddan-
nelse med afsluttende eksa-
mensbevis og mulighed for job 
inden for mode, styling, make-
up og skønhed samt Tv, teater 
og film m.m.

Der tilbydes også 10 ugers 
hårstyling og professionelt 
Makeup kursus med undervis-
ning en aften om ugen samt 
CND negleteknikker uddan-
nelsen.

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

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

www.styleandmakeup.dk

- OG DE NOMINEREDE ER
Hvilke film og hvilke stjerner tror du vinder en statuette i år?

Deltag i kino.dk’s store Oscar-konkurrence på www.kino.dk

BEDSTE MANDLIGE BIROLLE
Barkhad Abdi - Captain Phillips
Bradley Cooper - American Hustle 
Michael Fassbender - 12 Years a Slave
Jonah Hill - The Wolf of Wall Street
Jared Leto - Dallas Buyers Club

BEDSTE ANIMATIONSFILM
Croods 
Grusomme mig 2 
Ernest & Celestine 
Frost 
På drømmens vinger

BEDSTE ORIGINALE SANG
Alone Yet Not Alone - Alone Yet Not Alone
Happy - Grusomme mig 2
Let It Go - Frost
The Moon Song - Her
Ordinary Love - Mandela - Vejen til frihed

BEDSTE ORIGINALE 
MANUSKRIPT

American Hustle 
Blue Jasmine
Dallas Buyers Club
Hende
Nebraska

BEDSTE ANIMEREDE KORTFILM
Feral  
Get a Horse!
Mr. Hublot
Possessions
Room on the Broom

BEDSTE KORTE DOKUMENTAR
CaveDigger
Facing Fear
Karama Has No Walls
The Lady in Number 6: Music Saved My Life
Prison Terminal: The Last Days 

 of Private Jack Hall

BEDSTE KORTFILM
Aquel No Era Yo 

 (That Wasn’t Me)
Avant Que De Tout Perdre  

 ( Just before Losing Everything)
Helium
Pitääkö Mun Kaikki Hoitaa?  

 (Do I Have to Take Care of Everything?) 
The Voorman Problem 

BEDSTE MAKEUP
Dallas Buyers Club 
Jackass Presents: Bad Grandpa
The Lone Ranger

BEDSTE BEARBEJDEDE 
MANUSKRIPT

Before Midnight 
Captain Phillips 
Philomena 
12 Years a Slave 
The Wolf of Wall Street 

BEDSTE KVINDELIGE BIROLLE
Sally Hawkins - Blue Jasmine
Jennifer Lawrence - American Hustle
Lupita Nyong’o - 12 Years a Slave 
Julia Roberts - Familien
June Squibb - Nebraska

BEDSTE PRODUKTIONSDESIGN
American Hustle 
Gravity
The Great Gatsby
Hende
12 Years a Slave

BEDSTE KOSTUMER
American Hustle
The Grandmaster
The Great Gatsby
The Invisible Woman
12 Years a Slave

BEDSTE LYDREDIGERING
All Is Lost
Captain Phillips
Gravity
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark
Lone Survivor

BEDSTE LYDMIKS
Captain Phillips
Gravity
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark
Inside Llewyn Davis
Lone Survivor

BEDSTE FOTOGRAFERING
The Grandmaster
Gravity
Inside Llewyn Davis
Nebraska
Prisoners

BEDSTE ORIGINALE MUSIK
Bogtyven
Gravity
Hende
Philomena
Saving Mr. Banks

BEDSTE VISUELLE EFFEKTER
Gravity
Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark
Iron Man 3 
The Lone Ranger
Star Trek Into Darkness

BEDSTE DOKUMENTAR
The Act of Killing
Cutie and the Boxer
Dirty Wars
The Square
20 Feet from Stardom

BEDSTE KLIPNING
American Hustle
Captain Phillips
Dallas Buyers Club
Gravity
12 Years a Slave

BEDSTE IKKE-ENGELSKSPROGEDE 
FILM

The Broken Circle Breakdown - Belgien
Den store skønhed - Italien
Jagten - Danmark
The Missing Picture - Cambodia
Omar – Palæstina

BEDSTE MANDLIGE HOVEDROLLE
Christian Bale - American Hustle
Bruce Dern - Nebraska
Leonardo DiCaprio  - The Wolf of Wall Street
Chiwetel Ejiofor - 12 Years a Slave
Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club

BEDSTE KVINDELIGE  
HOVEDROLLE

Amy Adams - American Hustle
Cate Blanchett - Blue Jasmine
Sandra Bullock - Gravity
Judi Dench - Philomena
Meryl Streep - Familien

BEDSTE INSTRUKTØR
American Hustle - David O. Russell
Gravity - Alfonso Cuarón
Nebraska - Alexander Payne
12 Years a Slave - Steve McQueen
The Wolf of Wall Street - Martin Scorsese

BEDSTE FILM
American Hustle
Captain Phillips
Dallas Buyers Club
Gravity
Hende
Nebraska
Philomena
12 Years a Slave
The Wolf of Wall Street
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nelse med afsluttende eksa-
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up og skønhed samt Tv, teater 
og film m.m.

Der tilbydes også 10 ugers 
hårstyling og professionelt 
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HVERDAGE KL. 17.00

GLAMOUR ER TILBAGE 
PÅ DANSK TV!

TNT-TV.DK TNTDK

SANS FOR DRAMA


