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F oråret er kommet, og diverse superhelte 
er så småt begyndt at dukke frem fra deres 

vinterhi for at indtage alverdens biografer.

Én af de mest prominente af slagsen, Spi-
der-Man, er aktuel i denne måned, og går 
således forrest i årets superhelteoptog sammen 
med Marvel-kollegaen, Captain America, der 
åbnede ballet i slutningen af marts.

Bag vores trikotklædte venner følger flere super-
helte trop. Et enormt antal mutanter fra ’X-Men: 
Days of Future Past’ er klar til at tæske løs på 
hinanden til maj, og to måneder senere vil med-
lemmerne af Guardians of the Galaxy gøre deres 
for at stable en ny franchise på benene i den 
måske mest utraditionelle Marvel-film til dato.

Herefter begynder sæsonen for superhelte og 
åndsbeslægtede karakterer så småt at løje af, 
men ikke før Hercules (i dette tilfælde baseret 
på en graphic novel) går amok i august efterfulgt 

af ’Sin City: A Dame to Kill’ og ’Teenage Mu-
tant Ninja Turtles’, der lukker sæsonen for 
tegneserieuniverser på det store lærred.

Superhelte er med andre ord et som-
merfænomen, men det kunne nu være gan-

ske forfriskende med et af de 
spektakulære og farverige 
superheltebesøg midt om 

vinteren blandt mængden af 
de sædvanlige Oscar-kandidater og mørke 

dramaer.

Sådan ligger landet imidlertid ikke. Dansk film 
gør en undtagelse med premieren på ’Antboy 2’ 
den 25. december, men Hollywood ændrer ikke 
taktik foreløbigt, og der vil være masser af liv i 
sommer-blockbusteren de næste mange år.

For superhelte kender deres besøgstid. Og de 
skal være noget så velkomne.

TID  
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HELTE

JONAS 
LINKE 

Kommerciel chef

jonas@kino.dk
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- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

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

1. EN FLÆNGE I HIMLEN  

2. THE EXPENDABLES 3 

3. TRANSCENDENCE

4. SIN CITY: A DAME TO KILL FOR 

5.  ABERNES PLANET: 
 REVOLUTIONEN

SOMMERENS MEST  
VENTEDE FILM:

LÆSTE NYHEDER

TOP 10 
1.-25. MARTSpremiere  

12. juni

premiere  
17. juli

premiere 
28. august

premiere 
12. juni

88,5%
113 stemmer

82,5%
62 stemmer

82%
122 stemmer

82,7%
121 stemmer

82,6%
50 stemmer

1.  12 YEARS A SLAVE

2. 300: RISE OF AN EMPIRE

3.  KARTELLET

4.  MONUMENTERNES 
 MÆND

5.  KLASSEFESTEN 2  
 - BEGRAVELSEN

6.  NEED FOR SPEED 
7.  DALLAS BUYERS  
 CLUB

8.  SAVING  
 MR. BANKS

9.  HENDE

10. OUT OF THE 
 FURNACE

BESØGTE
FILM-
PROFILER

Vi bad brugerne om at finde på den skøreste filmtitel og 
tagline, og udloddede til gengæld en special designet 
old school filmplakat til det bedste bud - som i sidste 
ende blev stemt ind af brugerne selv.
 
Vinderen blev Troels Johansen, der fandt på filmen 
’Orangutanks – The tanks just went apeshit!’

SPECIALDESIGNET FILMPLAKAT  

premiere  
14. august

 

1. AFSTEMNING: DANMARKS BEDSTE FILM - RUNDE 4

2. OSCAR 2014 - BEDST TIL VÆRST

3. OSCAR-VINDERNE 2014

4. ’HOBBITTEN: UD OG HJEM IGEN’  
 SKIFTER PREMIEREDATO

5. AFSTEMNING: DANMARKS BEDSTE FILM 
 - SIDSTE RUNDE

6. FØRSTE KIG PÅ ’ÆKTE VARE’

7.  ÅRETS BEDSTE FILM 2013

8.  LEO TABTE OG INTERNETTET SØRGER

9.  TRAILER TIL ’TRANSFORMERS 4’

10. OSCAR 2014 - TIP 13

Untitled-1   1 3/31/14   1:25 PM
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MÅNEDENS BRUGER
Hvad er din favoritfilm?  
Svært at vælge. Hvis jeg skal være nostalgisk, 
er det ’Star Wars Episode IV - A New Hope’. 
Den er lavet det år, jeg blev født (1977) og er 
et fantastisk eventyr. Men jeg vælger ’Amer-
ican Beauty’ fra 1999. Kan huske, da min ven 
Michael og jeg cyklede hjem efter at have set 
den og var fuldstændig euforiske. En ople-
velse jeg ikke har haft siden. Boblerne må 
være ’Pulp Fiction’ og ’De urørlige’.

Hvad var den første film, du så i biografen?  
Tror det var ’Beverly Hills Cop II’ i 1987 med 
Brigitte Nielsen som skurken Karla Fry. Kan 
huske der var gået ged i billetsalget i Bio 5 i 
Aalborg, så vi måtte sidde på trappen mellem 
sæderne. Det betød ikke noget. Vi havde jo 
slik, sodavand og en god actionfilm.

Hvad er din største biografoplevelse? 
Uden tvivl da de gamle Star Wars-film fik 
repremiere i 1997. Mine venner Ronni, Michael 
og jeg er alle født det år, ’Star Wars’ havde pre-
miere, og vi havde siddet i kø i timevis for at få 
salens bedste billetter til alle tre film.

Hvilken filmpersonlighed ville du helst 
sidde fast i en elevator sammen med? 
Harrison Ford. Han er med i både ’Star Wars’ 
og ’Indiana Jones’, så jeg er sikker på, at han 
kan fortælle om en masse sjove episoder fra 
de optagelser.

Hvilken film ville du helst leve i? 
Det må være den hemmelige ø i Leonardo 
DiCaprio-filmen ’The Beach’. I hvert fald indtil 
de der onde narkohandlere begynder at skyde 
beboerne.

Hvilken film glæder du dig mest til i april? 
Skal helt sikkert se ’Bogtyven’. Jeg har ikke 
læst bogen, men den ser spændende ud, 
og Geoffrey Rush var fantastisk både som 
sørøver i ’Pirates of the Caribbean’ og som 
taleterapeut i ’Kongens store tale’. ’Noa’ er 
også et must. Traileren ser lovende ud, og 
Russell Crowe er en suverænt god skuespiller. 
Derudover håber jeg at nå at se de to Mikael 
Persbrandt-film ’Mig ejer ingen’ og ’En du el-
sker’.

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

Månedens bruger  
er Martin Simonsen,  
36 år og bor i Nørre- 

sundby. 

- HISTORIER FRA SITET

SKAB  INDHOLD TIL SITET

WWW.KINO.DK

Interviews med holdet fra  
’The Amazing Spider-Man 2’
På den røde løber til Divergent-gallaen
Brugerpanelet anmelder nye film
Interview med Tony Revolori  
fra ’The Grand Budapest Hotel’

NYE OG KOMMENDE  
INDSLAG

Vinderen af Danmarks bedste film er fundet!  
Se vinderen på sitet.

Husk at du kan være med til at fylde 
på og tanke indholdet op på kino.dk.  
Du kan vælge at lave et blogindlæg, skrive 
en kærlig hyldest til en film ingen andre 

elsker, eller sende profiltekster om skuespil- 
lere, som af uvisse årsager ikke er uddybet 
på sitet.
Interesseret? Så skriv til stine@kino.dk



LOG PÅ KINO.DK  
MED DIN KINO.DK PROFIL  

OG TILMELD DIG VORES NYHEDSBREVE

FÅ VORES BEDSTE 
FILMNYHEDER

I DIN INDBAKKE!

NYE PREMIERER HVER UGE

LÆS ALT OM UGEN MEST VENTEDE FILM
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FILMNYT

VIDSTE DU AT ...?

Sangerindens næste projekt som filminstruktør efter 
den kongelige kærlighedsfilm ’Wallis & Edward’ (2012) 
bliver også en romance. Denne gang opstår der sød mu-
sik mellem en 19-årig afroamerikansk kvinde og en mus-
limsk mand. Forlægget til filmen er Rebecca Walkers ’Adé:  
A Love Story’, der især handler om parrets kamp mod om- 
verdenens fordomme. Madonna har stadig ikke fundet 
sine skuespillere, men mon ikke popdronningen vil forsø-
ge at overtale årets Oscar-vinder Lupita Nyong’o (12 Years 
a Slave) til at spille hovedrollen?

At Arnold Schwarzenegger skal med-
virke i den femte Terminator-film, er 
ikke nyt. Men nu ved vi, hvad eks- 
guvernøren skal spille. Østrigeren har 
nemlig selv afsløret, at de nye robot-
ter har et metalskelet, men udvendigt  
ældes ligesom almindelige mennesker. 
Den 66-årige muskelmand skal altså spil-
le en aldrende T-800, når ’Terminator: 
Genesis’ får dansk premiere den 25. juni.

MADONNAS  
NÆSTE KÆRLIGHEDSFILM

FRA FRANK  
UNDERWOOD  
TIL WINSTON 
CHURCHILL

Kevin Spacey stræber efter politisk magt i 
TV-serien ’House of Cards’. Nu får han den! 

Han skal nemlig portrættere selveste Win-
ston Churchill - Storbritanniens premier-

minister i krigsårene 1940-45 og igen fra 
1951 til 1955. Filmen hedder ’Captain of 
the Gate’ og vil omhandle Churchills 
kamp for at forsvare Storbritannien 

og resten af verden mod nazisterne. 
Filmen mangler stadig en instruktør og 

har endnu ikke nogen planlagt premieredato.

ROBOT MED  
LEVERPLETTER  
OG RYNKER

… Historien om Peter 
Plys skal rebootes med 

en oprindelsesfilm om 

den britiske soldat, der 

adopterede en lille bjørn 

og blev inspirationen bag 

børnebogen. 
 

… Meryl Streep skal med-

virke i ’Ricky and the Flash’, 

der skrives af Diablo Cody 

(Juno) og instrueres af  

Jonathan Demme  

(Ondskabens øjne).  
 

… Naomie Harris og  
Damien Lewis skal med-

virke i John Le Carré-filmen 

’Our Kind of Traitor’ sam-

men med Ewan McGregor 

og Stellan Skarsgård.

THE SANDMAN
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MADONNAS  
NÆSTE KÆRLIGHEDSFILM

FILMNYT

BRADLEY  
COOPER SOM 
INDIANA JONES?
Disney købte i 2013 rettighederne 
til Indiana Jones, så vi kan helt sik-
kert forvente flere Indy-eventyr i 
fremtiden. Nu lyder rygterne, at 
filmselskabet vil søsætte en helt 
ny franchise med en ny skuespil-
ler i hovedrollen - nemlig Bradley 
Cooper. Harrison Ford er i dag 71 
år, så ideen med at indsætte den 
Oscar-nominerede, 39-årige Coo-
per (der vel at mærke også blev 
kåret til verdens mest sexede 
mand i 2011), virker bestemt ikke 
som en dårlig ide. Meget kan dog 
ske, og måske er Cooper ikke en-
gang interesseret i at iføre sig den 
legendariske hat.

Paul Walker døde som bekendt 
halvvejs igennem optagelserne til 
’Fast & Furious 7’. Nu har Univer-
sal afsløret, hvordan Walkers ka-
rakter Brian O’Conner fortsætter 
i bilfilmen. Fire skuespillere, som 
er af samme højde og kropsbyg-
ning som Walker, skal fungerer 
som hans stand-ins, og derefter 
vil Paul Walkers ansigt og stemme 
blive digitalt klippet ind i optagel-
serne. ’Fast & Furious 7’ får premi-
ere den 9. april 2015.

SPIDER-MAN:

CGI ERSTATTER  
PAUL WALKER 

FLASH  
THOMPSON

VENOM

SANDMAN

MARY JANE 
WATSON

AUNT  
MAY

J. JONAH  
JAMESON

FLASH THOMPSON

HARRY
OSBORN

GREEN GOBLIN

LIZARDRHINO

GOD

OND

BEN
PARKER

DE
GODE &DE 

ONDE

ELECTRO

GWEN 
STACY

DOCTOR OCTOPUS
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03/04 
YVES SAINT LAURENT  . . . . . . . . . . s 12
Drama

NOA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 14
Drama / Adventure

BOGTYVEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18
Drama

GULD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19
Western 

10/04 
VÅDOMRÅDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19
Komedie / Drama  
DIVERGENT   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Action / Science Fiction / Romantik

DETEKTIVERNE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21
Familiefilm / Thriller 

MIG EJER INGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21
Drama 

FJERKONGENS RIGE . . . . . . . . . . . . . s 22
Animation / Familiefilm  
RIO 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 23
Animation / Familiefilm 
NON-STOP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Thriller 
 

16/04
NÅR VINDEN REJSER SIG  . . . . . s 25
Animation

DET STORE STILEHÆFTE  
- KRIGSDAGSBOGEN. . . . . . . . . . . . . . s 25
Drama / Krigsfilm

17/04 
THE AMAZING SPIDER-MAN 2  . s 26
Action / Adventure

24/04 
BRICK MANSIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . S 27
Action 

THE SELFISH GIANT  . . . . . . . . . . . . . s 27
Drama

EN DU ELSKER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28 
Drama

MY SWEET PEPPER LAND  . . . . . . . s 30
Drama / Western

30/04 
SANGE FRA SKOVEN  . . . . . . . . . . . . . . s 30
Dokumentar
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ORIGINALTITEL  
Yves Saint Laurent 
  
INSTRUKTØR Jalil Lespert   
 
SKUESPILLERE
Pierre Niney, Guillaume Gallienne, 
Charlotte Lebon, Laura Smet,  
Marie de Villepin, Xavier Lafitte 
 
LAND Frankrig, 2014 
  
SPILLETID  106 minutter 
  
PREMIERE

03/04

DRAMA

YVES SAINT LAURENT
ET LIV MED MODE

A llerede som 21-årig er Yves Saint Laurent 
kendt i modebranchen som et vidunder-

barn af en helt særlig støbning. Da hans chef, 
Christian Dior, dør, overtager han derfor det ære-
fulde hverv som kunstnerisk chef for modehuset. 
Nu står han foran at skulle præsentere sin første 
haute couture-kollektion, der bliver modtaget 
med enorm succes, og samme dag møder han 
Pierre Bergé, som han forelsker sig hovedkulds 
i. De to mænd er hinandens modsætninger, og 
hvor geniet Saint Laurent er plaget af usikkerhed 
og indre dæmoner, er Bergé trofast og et stabilt 
holdepunkt. Da de tre år senere etablerer virk-
somheden Yves Saint Laurent, står de over for en 
succes, som vil ændre modeverdenen for evigt.

Biografien om Yves Saint Laurent fokuserer på 
det årelange partnerskab mellem designeren og 
hans forretningsmakker samt store kærlighed, 
Pierre Bergé. Den krævende hovedrolle spilles af 
Pierre Niney, der ikke umiddelbart er et kendt an-
sigt i Danmark, men han var med i ’Anonyme ro-
mantikere’ (2010), som fik premiere herhjemme. 
Filmen er den første spillefilm om den franske 
designer, efter hele to dokumentarer i 2002 og 
en enkelt i 2009, og til efteråret kommer der end-
nu en spillefilm, ’Saint Laurent’, om modeikonet.

Yves Saint Laurent døde i 
2008 efter at have ”skabt den 
moderne kvindes klædeskab”, 
som The Daily Telegraph skrev 
i deres nekrolog.

Kreativ og professionel uddannelse

Vil du lave 
makeup og 
style til film?
Bliv Makeup Artist 
m. special effects/teater 
& Stylist inden for mode, 
reklame og levende medier.

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

www.styleandmakeup.dk

Ring 33161700 

for mere info om 

uddannelse, kurser 

og holdstart!

Tag en erhvervsuddannelse med af-
sluttende eksamensbevis og få mu-
lighed 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.



Kreativ og professionel uddannelse

Vil du lave 
makeup og 
style til film?
Bliv Makeup Artist 
m. special effects/teater 
& Stylist inden for mode, 
reklame og levende medier.

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

www.styleandmakeup.dk

Ring 33161700 

for mere info om 

uddannelse, kurser 

og holdstart!

Tag en erhvervsuddannelse med af-
sluttende eksamensbevis og få mu-
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NOA
RUSSELL CROWE BYGGER EN ARK

Der medvirker ikke et  
eneste levende dyr i filmen  
- de er alle computeranimerede.



Nyd 7 vidunderlige dage i

skønne Toscana

Toscana er for livsnydere, og et besøg i denne mellemitalienske region er 
for de fleste begyndelsen på et livslangt kærlighedsforhold. Vælg i denne 
deal mellem tre idylliske landejendomme i de smukkeste omgivelser. 
Opholdet er for 2 personer og koster fra KUN 2.495 kr. (ekskl. fly). Rejs 
forsommer, sensommer eller efterår helt frem til slutningen af november.

Køb nu på spotdeal.dk

Normalpris 5.210 kr.

2.495 kr.

Spar 52%

For 2
perSoNer

oplev det italienske

Formel 1 Grand prix

Tag med til kongebanen indenfor Formel 1 og Ferraris hjemmebane, 
Monza, til september. Oplev bl.a. Kevin Magnussen, der skal bevise sit 
talent efter, at han netop har fået en andenplads i det australske formel 1 
Grand Prix. Det italienske Grand Prix er et mekka for alle Formel 1 fans 
og Monza-banen eller Autodromo Nazionale Monza, som den rettelig 
hedder, er en legendarisk bane, der har været med siden starten på 
Formel 1 tilbage i 1950’erne. Afrejse fra København eller Hamborg. Se 
priser og datoer på spotdeal.dk/rejser

Køb nu på spotdeal.dk

Normalpris 8.990 kr.

5.990 kr.

Spar 33%

Fra

www.spotdeal.dk

Se alle vores andre gode tilbud på spotdeal.dk. Her finder du bl.a. tilbud 

på rejser, skønne weekendophold, storbyferier, wellness, spiseoplevelser og 

kvalitetsprodukter. Tilmeld dig i dag og få tilbud tilsendt på e-mail allerede i 

morgen.

SPOTdeal tager forbehold for eventuelle
skrive- og trykfejl i annoncen.

kino_90x265_april.indd   1 28/03/14   14.02

Noa får syner om vand, der strømmer op 
af jorden og ned fra himlen, indtil hele 

verden er oversvømmet og alle levende væsner 
druknet. Han forstår ikke hvorfor, indtil han får 
besked fra Gud om, at det virkelig vil ske. Noa 
er sammen med sin familie de eneste, der må 
overleve syndfloden, derfor befaler Gud ham 
at bygge en kæmpemæssig ark, hvor han skal 
samle alverdens dyr i par, så de også kan over-
leve verdens undergang. Nu er det op til Noa og 
hans tre sønner at få bygget skibet, inden de 
knusende vandmasser kommer væltende.
 
Instruktøren Darren Aronofsky er kendt for 
at lave kompromisløse film om mennesker, 
der bliver presset til deres yderste grænser,  
eksempelvis i ’Requiem for a Dream’ (2000), 
’The Wrestler’ (2008) og ’Black Swan’ (2010). 
Derfor skal man med ’Noa’ ikke kun forvente 
en episk katastrofefilm, men også et intenst 
portræt af en mand, hvis tro og moral bliver 
stillet over for en umenneskelig udfordring. 
Filmen har allerede skabt en del kontrover-
ser, fordi nogle kristne grupper i USA har  
været utilfredse med Hollywoods behandling af  
Bibelhistorien. Derfor har produktions- 
selskabet Paramount været omhyggelige med 
at kommunikere, at filmen er inspireret af den 
bibelske fortælling, men at der er blevet taget 
kunstneriske friheder.

80,7 %
129 stemmer

ORIGINALTITEL Noah 
  
INSTRUKTØR Darren Aronofsky  
 
SKUESPILLERE 
Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, 
Anthony Hopkins, Logan Lerman, Ray Winstone,  
Kevin Durand, Douglas Booth, Nick Nolte,  
Frank Langella 
  
LAND USA, 2014    

SPILLETID 134 minutter 
  
PREMIERE

03/04

DRAMA / ADVENTURE
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ORIGINALTITEL  
The Book Thief 
  
INSTRUKTØR Brian Percival   
 
SKUESPILLERE
Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, 
Emily Watson, Ben Schnetzer, 
Heike Makatsch 
 
LAND USA, Tyskland, 2013  
 
SPILLETID  131 minutter 
  
PREMIERE

03/04

DRAMA

BOGTYVEN
BESTSELLER-FILMATISERING

D a Liesel Meminger er en lille pige, sendes 
hun væk for at bo hos en plejefamilie under 

Anden Verdenskrig i Tyskland. Hendes nye foræl-
dre er både rare og lærte mennesker, og med de-
res hjælp og støtte lærer Liesel at læse. Samtidig 
får hun en ny ven i den jødiske dreng Max, der er 
flygtet fra nazisterne og nu holdes skjult i famili-
ens kælder. For de to venner bliver bøgernes ube-
grænsede fantasiverden snart deres eneste flugt 
fra de turbulente og dybt tragiske begivenheder, 
der sker rundt om dem.

Markus Zusaks roman adskiller sig fra litteratur- 
historiens mange skildringer af Anden Verdens-
krig ved at have en noget anderledes fortæller-
stemme i form af selveste Døden. Denne alter-
native samt makabre hovedkarakter var med til 
at sørge for, at ’Bogtyven’ lå hele fire år på New 
York Times’ bestsellerliste. Det var derfor ingen 
overraskelse, at Fox 2000 Pictures købte filmret-
tighederne. I rollerne som de godmodige pleje-
forældre ses Geoffrey Rush (Kongens store tale) 
og Emily Watson (Breaking The Waves), mens  
Sophie Nélisse fra ’Monsieur Lazhar’ (2012) spil-
ler bogtyven Liesel.

Instruktøren Brian Percival er relativt ny i forhold til store spillefilm, 
men har markeret sig på TV med ’Downtown Abbey’ (2010-12).

79,8 %
107 stemmer
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ORIGINALTITEL Gold 
  
INSTRUKTØR Thomas Arslan  
 
SKUESPILLERE
Nina Hoss, Marko Mandic, Peter 
Kurth, Uwe Bohm, Rosa Enskat,  
Wolfgang Packhäuser, Lars Rudolph 
 
LAND 
Tyskland, 
Canada, 2013 
 
SPILLETID 
101 minutter 
 
PREMIERE

03/04

ORIGINALTITEL Feuchtgebiete 
  
INSTRUKTØR David Wnendt 
  
SKUESPILLERE Carla Juri,  
Christoph Letkowski, Meret Becker 

 
LAND  
Tyskland, 2013 
  
SPILLETID 
105 minutter 
  
PREMIERE

10/04

WESTERN

KOMEDIE / DRAMA

GULD

VÅD- 
OMRÅDER

WESTERN MED  
GULDFEBER

I

H

1898 ankommer Emily Meyer til Canadas 
nordligste jernbanestation for at slå følge 

med en gruppe tyske immigranter, der er på vej 
til områdets nyeste guldminefund, Dawson City, 
der ligger tæt på det legendariske Klondike. De 
syv rejsende forlader byen på hesteryg, fulde af 
håb og forventninger for fremtiden, men vejen 
er hård, kortet er ulæseligt, og der opstår snart 
konflikter blandt gruppens forskellige tempera-
menter. Samtidig møder de naturlig modstand 
fra naturens barske omgivelser.

En tysk western hører blandt de absolutte sjæl-
denheder i biografen, men nu foreligger mulighe-
den i form af Thomas Arslans ambitiøse fortæl-
ling om at udfordre skæbnen og jagte lykken i det 
canadiske vildnis. Filmens enkle guitar-score er 
komponeret af Dylan Carlson, og den moderne 
western har elementer af både ’The Treasure of 
the Sierra Madre’ (1948), TV-serien ’Deadwood’ 
(2004-2006) og sågar Lucky Luke. Hovedrollen 
spilles af Nina Hoss, der senest var aktuel i de 
danske biografer med dramaet ’Barbara’ (2012). 

elen er en excentrisk 18-årig kvinde, som 
kan lide at eksperimentere med stoffer, sin 

seksualitet og hygiejne. Det involverer bl.a. diver-
se grøntsager, offentlige toiletsæder og hæmori-
der. Da hun en dag bliver indlagt på sygehuset, 
møder hun den mandlige sygeplejeske Robin. 
Han er der egentlig bare for at holde øje med 
hende, men de bliver rigtig glade for hinanden, da 
hun begynder at fortælle om sine eksperimenter, 
sin besværlige barndom og sit håb om at kunne 
føre sine fraskilte forældre sammen igen.

’Vådområder’ er ikke for de sarte! Man skal være 
klar til nærbilleder af diverse kropsvæsker og 
-åbninger, som vores hovedperson fortæller i 
begejstrede detaljer om. Filmen bygger på Char-
lotte Roches kontroversielle roman fra 2008, som 
skabte en masse debat om, hvor grafisk man kan 
tillade sig at fremstille kroppen over for offentlig-
heden. Nogle mente, at hun kun skrev bogen for 
at provokere. Andre mente, at det var et stærkt, 
feministisk udtryk for, hvordan kvinder faktisk 
oplever deres egne kroppe, når andre ikke kigger. 
Filmen følger bogen meget nøje, så det må være 
op til den enkelte at bedømme, om den er for  
meget eller bare for sjov.

’Guld’ deltog i hovedkonkurrencen på Berlinalen 2013.

HELT TÆT PÅ EN  
KVINDEKROP
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ACTION /  
SCIENCE FICTION / 
ROMANTIK

DIVERGENT
AFVIGERENS OPRØR

I en nær dystopisk fremtid er Chicagos 
befolkning opdelt i faktioner - de usel-

viske, de intelligente, de fredelige, de ærlige 
og de frygtløse. Da teenagepigen Tris Prior 
skal tildeles sin faktion, viser det sig, at hun er 
en afviger, der besidder samtlige egenskaber. 
Opdagelsen gør Tris til samfundsfjende og in-
troducerer hende for en mørk side af det tilsy-
neladende fejlfri system. Truet på livet og med 
en viden, der kan ændre menneskehedens vir-
kelighed, må Tris nu stole på en hemmelig op-
rørsgruppe - heriblandt den mystiske og sært 
dragende Four.

Den debuterende forfatter Veronica Roth 
ramte en guldåre med sin bogtrilogi beståen-
de af ’Divergent’, ’Insurgent’ og ’Allegiant’. 
Science fiction-bøgerne er med sin fremstil-
ling af et brutalt fremtidsunivers, hvor men-
nesket er reduceret til en brik i et udspeku-
leret spil, nem at sammenligne med andre 
ungdomsorienterede roman-til-film-successer 
som ’The Hunger Games’ (2012), og det er 
derfor ikke underligt, at der også er planer 
om at filmatisere de sidste to bøger. Shailene 
Woodley, der spiller Tris, er allerede et vel-
kendt navn med en anmelderrost præstation i  
’The Descendants’ (2011) bag sig.

Veronica Roth har udtalt, at  
hendes faktionsopdelte samfund  
er inspireret af livet som studerende.

ORIGINALTITEL Divergent 
  
INSTRUKTØR Neil Burger 
 
SKUESPILLERE 
Shailene Woodley, Theo James, 
Kate Winslet, Miles Teller,  
Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel  
Elgort, Ray Stevenson, Ashley 
Judd, Tony Goldwyn, Maggie Q 
  
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID 125 minutter 
  
PREMIERE

10/04

Mere på 
side 32

84,2 %
318 stemmer
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Filmen er baseret på Åsa Linderborgs roman.

ORIGINALTITEL Detektiverne 
     
INSTRUKTØR  Esben Tønnesen 

SKUESPILLERE
Mathilde Wedell-Wedellsberg,  
Marcuz Jess Petersen, Frederik  
Winther Rasmussen, Alexandre  
Willaume, Beate Bille 

LAND  
Danmark, 2014 
 
SPILLETID 
88 minutter 
 
PREMIERE

10/04

ORIGINALTITEL Mig äger ingen 
  
INSTRUKTØR Kjell-Åke Andersson 
  
SKUESPILLERE
Mikael Persbrandt, Tanja Lorentzon, 
Ida Engvoll 
 
LAND Sverige, 2013  

 
SPILLETID 
110 minutter 
  
PREMIERE

10/04

FAMILIEFILM / 
THRILLER

DRAMA

DETEK-
TIVERNE

MIG EJER  
INGEN

UNGDOMSKRIMI MED  
HØJT SPÆNDINGSNIVEAU

FAR OG DATTER

D

I

en 13-årige Mathilde synes, at verden er 
uretfærdig. Noget må gøres. Nogle må 

stille sig op og hjælpe miljøet og de svageste i 
samfundet. Derfor beslutter hun sig for at danne 
sit eget detektivbureau kaldet ”D”. Problemet 
er, at Mathildes klassekammerater ser hende 
som lidt af en underlig fisk, så de holder sig langt 
væk fra hendes lille projekt. Hun ender dog 
med at danne trekløver med de lige så upopu-
lære Gustav og Tobias. Langsomt finder de ud 
af, at de fungerer godt som et team, hvilket de 
især får brug for, da Mathildes onkel kommer 
i fedtefadet hos nogle skumle gangstertyper. 

’Detektiverne’ er et forsøg på at skabe en ny 
type dansk ungdomsfilm, der ikke lægger fingre 
imellem og som skruer op for både action, spæn-
ding og drama. Det er Esben Tønnesens debut-
film efter en lang række succesfulde kortfilm, og 
hans tilgang til filmen bærer præg af ikke at være 
farvet af dansk ungdomsfilms traditioner og kon-
ventioner.

1970ernes Sverige er klassekamp stadig 
hverdag, og arbejderne kæmper dagligt 

for at få enderne til at mødes. Lisa bor sammen 
sin mor og sin far, Hasse, der samtidig er hendes 
bedste ven. Han er en lavtlønnet metalarbej-
der, men hvad han ikke har i penge, giver han i 
kærlighed til familien. Derfor rammer det endnu 
hårdere, da moren vælger at forlade ham og Lisa. 
Selvom far og datter umiddelbart klarer sig igen-
nem problemerne, begynder den tabte kærlighed 
at tage hårdt på Hasse, og alkoholen fylder mere 
og mere i hans liv.

At Mikael Persbrandt (Hævnen) er en dygtig 
skuespiller, hersker der næppe tvivl om. Men i 
’Mig ejer ingen’ presser han endnu engang talen-
tet til det yderste for at skildre alenefaren Hasse, 
der kæmper for at give sin datter en ordentlig 
opvækst trods få midler og for meget spiritus. 
I sin socialrealistiske skildring af far og datter 
minder filmen om Nils Malmros’ ’Skønheden og 
udyret’ (1983), men der er også elementer af Ing-
mar Bergman og Lukas Moodysson i det rørende 
drama.
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ORIGINALTITEL  
Fjerkongens rige     
 
INSTRUKTØR  Esben Toft Jacobsen 

STEMMER
Pelle Falk Krusbæk, Lars Brygmann, 
Tuva Novotny, Søs Egelind,  
Flemming Quist Møller 

LAND Danmark, Sverige, 2014 
  
SPILLETID  78 minutter 
  
PREMIERE

10/04

ANIMATION /  
FAMILIEFILM J ohan og hans far bor på et skib, hvor der 

ikke sker det helt store. Skibet har fiskenet 
og et drivhus, hvor de dyrker gulerødder. Johan 
er god til at dykke og til mekanik, og han hjæl-
per sin far med at reparere skibet, når noget går 
i stykker. Så længe Johan kan huske, har de boet 
på havet. Eller i hvert fald siden han var tre år 
gammel, og hans mor forsvandt. Hvorfor ved han 
ikke, men det hænger sammen med den frygtede 
Fjerkonge. En dag modtager Johan et nødsignal, 
og pludseligt er han på vej til Fjerkongens rige…

’Fjerkongens rige’ er en dansk familiefilm af  
Esben Toft Jacobsen, der for tre år siden var ak-
tuel med ’Den kæmpestore bjørn’. Også denne 
gang er stemningen inspireret af Miyazaki-film 
som eksempelvis ’Chihiro og heksene’, men el-
lers er filmen sin egen og én af de mest originale 
animationsfilm i flere år. De særdeles velfunge-
rende stemmer leveres af Pelle Falk Krusbæk, 
Lars Brygmann, Tuva Novotny, Søs Egelind og 
ikke mindst Flemming Quist Møller som selveste  
titelkarakteren.

FILMENS
ANATOMI10%

12%

13%

9%

4%
7%

2%

13%

14%

16%

FJERKONGENS RIGE
EN MAGISK REJSE

  Chihiro og heksene 16 %
  Fuglekrigen i 

  Kanøfleskoven 14 %
  Bennys badekar 13 %
  Legenden om vogterne  

 - Uglerne fra Ga’Hoole 13 %
  Den kæmpestore bjørn 12 %
  Ponyo på klippen ved 

 havet 10 %
  Drengen der ville gøre det  

 umulige 9  %
  Strit og Stumme 7 %
  Peter Pan 4 %
  Kaninbjerget 2 %

MÅNEDENS
ANBEFALING 



KINO.DK // APRIL 2014 23

Blu, den blå papegøje fra Rio de Janeiro, har 
næsten lige lært at flyve af den udadvendte 

Jewel, som han sidenhen har fået tre børn med. 
Blu tror, at han er den eneste af sin art tilbage i 
verden, så det kommer som en stor overraskelse, 
da han opdager, at der findes flere blå papegøjer 
i regnskoven i Amazonas. Sammen med familien 
og deres venner tager fuglene til junglen for at 
finde frem til artsfællerne, og imens Blu forsøger 
at vænne sig til det vilde buskads, står han tilmed 
ansigt til ansigt med en frygtet modstander: sin 
svigerfar! 

Den første Rio-film havde premiere i 2011 og med 
en samlet indtjening på 484,6 mio. dollars på ver-
densplan, er en efterfølger naturligvis oplagt. En 
af etterens forcer var det rige persongalleri, der 
bl.a. tæller bulldogen Luiz, den lede, hvide pape-
gøje Nigel samt de rapkæftede pipfugle Nico og 
Marcel, og de er alle med igen. Omgivelserne er 
dog skiftet ud fra det hektiske Rio de Janeiro til 
det vilde liv i regnskoven.

Regnskoven i Amazonas er den største i verden 
og måler omkring 6,9 millioner kvadratkilometer.

78,3 %
54 stemmer

RIO 2
EVENTYR I JUNGLEN

ORIGINALTITEL Rio 2 
  
INSTRUKTØR Carlos Saldanha  
 
DANSKE STEMMER
Johanne Louise Schmidt, Andreas 
Bo, Rasmus Botoft, Pilou Asbæk, 
Chresten Speggers, Louise Fribo, 
Burhan G 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  101 minutter 
  
PREMIERE

10/04

ANIMATION /  
FAMILIEFILM
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NON-STOP

ORIGINALTITEL Non-Stop  
    
INSTRUKTØR  Jaume Collet-Serra 

SKUESPILLERE
Liam Neeson, Julianne Moore,  
Michelle Dockery, Scoot McNairy, 
Lupita Nyong’o, Anson Mount,  
Corey Stoll 

LAND UK, Frankrig, USA, 2014 
  
SPILLETID  106 minutter 
  
PREMIERE

10/04

ACTION /  
THRILLER

”GET OFF MY PLANE”

80,1 %
66 stemmer

B ill Marks befinder sig i 12 kilometers højde 
på et fly fra New York til London, hvor han 

er US Air Marshall. Pludselig får Bill besked om, at 
han skal overtale flyselskabet til at overføre 150 
mio. dollars - ellers vil en passager dø hvert 20. 
minut. Han forsøger at få hjælp fra sin kollega, 
Hammond, men præcis 20 minutter senere fin-
des han død på flytoilettet, og nu forsøger Marks 

desperat at vinde tid, mens han prøver at 
finde frem til ophavsmandens identitet. 
Men så rammer det næste dødsfald, og 
Bill må tage alle midler i brug for at red-

de sig selv og besætningen.

Liam Neeson gjorde sig tidligt i karrieren mest 
bemærket i dramaer som ’Schindler’s List’ (1993), 
men har den seneste tid skiftet til hårdtslående 
actionfilm som ’Taken’ (2008), ’Unknown’ (2011) 
og ’The Grey’ (2011). ’Non-Stop’ er den seneste 
i rækken, og den strøg direkte ind på 1. pladsen 
på den amerikanske biografhitliste. Det er Liam 
Neesons sjette actionfilm på duksepladsen inden 
for de seneste fem år, hvilket er flere end Tom 
Cruise, Matt Damon og Will Smith tilsammen. 
’Non-Stop’ slutter sig til genren af film om fly-
kapringer, som også tæller bemærkelsesværdige 
værker som ’Die Hard 2’ (1990), ’Passenger 57’ 
(1992) og ’Air Force One’ (1997). 

Lupita Nyong’o har en birolle i filmen. Hun fik en Oscar  
for sin spillefilmsdebut i ’12 Years a Slave’ tidligere på året.
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ORIGINALTITEL Kaze Tachinu 
     
INSTRUKTØR  Hayao Miyazaki 

STEMMER
Hideaki Anno, 
Morio Kazama,  
Jun Kunimura, 
Hidetoshi 
Nishijima 

LAND  
Japan, 2013 
 
SPILLETID 
126 minutter 
 
PREMIERE

16/04

ORIGINALTITEL A nagy füzet 
  
INSTRUKTØR János Szász  
 
SKUESPILLERE
András Gyémánt, László Gyémánt, Ul-

rich Thomsen 
 
LAND  
Ungarn,  
Frankrig,  
Tyskland, 2013 
  
SPILLETID 
109 minutter 
  
PREMIERE

16/04

ANIMATION

DRAMA / KRIGSFILM

NÅR  
VINDEN 
REJSER 
SIG

DET STORE 
STILEHÆFTE 
- KRIGSDAGS-
BOGEN

HAYAO MIYAZAKIS  
SVANESANG

TO TVILLINGERS KAMP  
FOR OVERLEVELSE

D

H

en unge, japanske provinsdreng Jiro drøm-
mer om at flyve. Men fordi han er nær- 

synet, kan han ikke blive pilot, og i stedet ka-
ster han sig over at designe fly. Inspireret af den 
italienske flydesigner Caproni sætter han alt 
ind på at skabe et flyvende kunstværk. I 1927  
ansættes han på en af Japans førende flyfabrik-
ker, hvor han får til opgave at konstruere kamp-
fly til den japanske hær. Samtidig betages han af 
den smukke Nahoko, som han mødte mange år 
tidligere under et voldsomt jordskælv, men nu 
har skæbnen ført dem sammen igen. 

Japansk animé har i Vesten været repræsente-
ret af ganske få, men kolossalt betydningsful-
de instruktører som Katsuhiro Otomo (Akira),  
Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) og Toyoo  
Ashida (Vampire Hunter D). Den mest aner-
kendte er dog Hayao Miyazaki, hvis særprægede  
fantasiuniverser taler til både øst og vest, og som 
modtog en Oscar for filmen ’Chihiro og heksene’ 
(2001). Den 73-årige instruktør har erklæret ’Når 
vinden rejser sig’ som sin sidste film, og der er 
tale om en biografisk, fantasifuld skildring af Jiro 
Horikoshi, der var en af Japans fremmeste fly- 
designere. Fascinationen af flyvning og de højere 
luftlag er ikke til at tage fejl af og går tilbage til 
Miyazakis tidligere værker som ’Laputa: Slottet 
i himlen’ (1986) og ’Porco Rosso’ (1992). Filmen 
vises i den japanske originalversion med danske 
undertekster.

en imod slutningen af Anden Verdenskrig er 
befolkningen i mange større byer tvunget i 

knæ af de jævnlige luftbombardementer og mang-
len på mad. I desperation efterlader en ung mor 
sine to 13-årige tvillingedrenge hos bedstemoren, 
der bor alene på landet. Det er dog ikke for sjov, 
at bedstemoren i landsbyen kaldes for ”Heksen”, 
for hun er ondskabsfuld og dybt alkoholiseret, så 
tvillingerne er overladt til sig selv. Deres eneste 
valg er at afstå fra enhver form for medfølelse og 
barmhjertighed og agere fuldstændig følelses-
koldt over for omverden. Alt imens nedfælder de 
alle deres oplevelser i et kladdehæfte, de har fået 
af deres far.

Filmen er baseret på første del af bestseller- 
trilogien ’Le grand cahier’ af den ungarskfødte, 
franskskrivende Agota Kristof. Bogen er Kristofs 
debut fra 1986 og er siden blevet udgivet på 
dansk. Dansk er også Ulrich Thomsen (Festen), 
der har en rolle som officer i filmen, der tager fat 
på det evigt aktuelle emne omkring Anden Ver-
denskrig. Dramaet er fotograferet af Michael Ha-
nekes faste samarbejdspartner, Christian Berger, 
der bl.a. har filmet ’Det hvide bånd’ i 2009, hvilket 
resulterede i en Oscar-nominering.

Hayao Miyazaki er medstifter  
af det succesrige animations-
studie Ghibli.

84,1 %
64 stemmer
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THE AMAZING  
SPIDER-MAN 2
PETER  
PARKERS  
STØRSTE
UDFORDRING

S idst vi så Peter Parker, var han blevet klo-
gere på sine egne evner, og hvorfor hans 

forældre forsvandt, da han var lille. Han havde 
også besejret sin første superskurk, The Lizard, 
men det betyder ikke nødvendigvis, at han nu 
kan læne sig tilbage og fange bil- og tasketyve 
resten af sit superhelteliv. Firmaet Oscorp In-
dustries er et mere mistænkeligt foretagende 
end nogensinde før, og den utilregnelige gamle 
ven, Harry Osborn, gør ikke situationen mere 
troværdig. Samtidig kommer Oscorp-medar-
bejderen Max Dillon ud for en noget speciel ar-
bejdsulykke, og snart står Spider-Man over for 
sin hidtil største udfordring.

’The Amazing Spider-Man 2’ er den femte film 
om netsvingeren på bare 12 år. De tre første 
film blev instrueret af Sam Raimi med Tobey 
Maguire i titelrollen, men i 2012 valgte man at 
genstarte hele fortællingen om den nørdede 
teenagers møde med en radioaktiv edderkop. 
Andrew Garfield var den nye mand i spandex-
dragten, og han gentager nu rollen som Peter 
Parker, mens Emma Stone vender tilbage som 
Gwen Stacy. Af nye ansigter introduceres bl.a. 
Jamie Foxx som Electro, Paul Giamatti som The 
Rhino og Dane DeHaan som Harry Osborn.

Det er ikke tilfældigt, at der produceres mange  
Spider-Man-film. De fire første har tilsammen  

indspillet mere end 17,4 mia. kr. på verdensplan.

ORIGINALTITEL  
The Amazing Spider-Man 2 
 
INSTRUKTØR Marc Webb  
 
SKUESPILLERE 
Andrew Garfield, Emma Stone, 
Dane DeHaan, Jamie Foxx,  
Campbell Scott, Embeth Davidtz, 
Colm Feore, Paul Giamatti,  
Sally Field, Chris Cooper  
  
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID Afventer 
  
PREMIERE

17/04

ACTION /  
ADVENTURE 
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83,3 %
331 stemmer
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THE AMAZING  
SPIDER-MAN 2
PETER  
PARKERS  
STØRSTE
UDFORDRING

Paul Walker nåede at gøre denne film færdig, inden han døde under  
optagelserne til ’Fast & Furious 7’ i november sidste år.

ORIGINALTITEL Brick Mansions 
     
INSTRUKTØR  Camille Delamarre 

SKUESPILLERE
Paul Walker, David Belle, RZA,  
Robert Maillet 

LAND  
Frankrig,  
Canada, 2014 
 
SPILLETID 
Ukendt 
 
PREMIERE

24/04

ORIGINALTITEL The Selfish Giant 
  
INSTRUKTØR Clio Barnard  
 
SKUESPILLERE
Conner Chapman, Shaun Thomas, 
Sean Gilder, Ian Burfield,  
Ralph Ineson 
 

LAND 
UK, 2013  
 
SPILLETID 
91 minutter 
  
PREMIERE

24/04

ACTION

DRAMA

BRICK 
MANSIONS

THE
SELFISH
GIANT

PAUL WALKER  
OG PARKOUR

EN SKÆBNE AF SKROT

I

I

en amerikansk storby er kriminaliteten 
blevet så slem, at politiet har indhegnet 

et helt slumkvarter. Men da den store gang-
sterboss får fingrene i et atomvåben, og truer 
med at udslette hele byen, er det op til under-
cover-betjenten Damien (Paul Walker) at stoppe 
ham. Han får brug for hjælp til at infiltrere det 
afskærmede kvarter og får fat i eksforbryderen 
Lino (David Belle), hvis kæreste holdes fanget af 
mafiaen. Sammen må de kæmpe sig vej gennem 
det voldelige og korrupte område for at stoppe 
skurkene - men kan de stole på hinanden?

’Brick Mansions’ er en genindspilning af den fran-
ske actionfilm ’District 13’ (2004). Begge film er 
skrevet af Luc Besson, manden bag ’Leon’ (1994), 
’The Fifth Element’ (1997) og ’The Family’ (2013). 
Hovedrollerne spilles af den nyligt afdøde Fast 
& Furious-stjerne Paul Walker og franske David 
Belle, som gentager sin rolle fra originalen. Bel-
le er en af grundlæggerne af parkour, hvor man 
springer ud fra hustage og løber op ad vægge, 
hvilket man kan se masser af i denne film.

et fattigt engelsk forstadsmiljø danner 
de to 13-årige skolekammerater, Arbor og 

Swifty, et umage venskab. Arbor er oprørsk og 
umulig at styre, men han er målrettet og ved, 
hvordan man kan tjene en skilling. Swifty er langt 
mere reserveret og fysisk større end Arbor, hvil-
ket gør ham til den perfekte arbejdskraft, når der 
skal samles skrot til den kriminelle skrothandler 
Kitten. Da sidstnævnte pludseligt udviser inte-
resse for Swiftys evner indenfor hestevæddeløb, 
begynder jalousien at spire mellem de to drenge, 
der indtil nu kun har haft hinanden som støtte i 
en ellers nådesløs verden.

Det realistiske samt barske portræt af arbejder-
klassens evige økonomiske frustrationer placerer 
instruktøren Clio Barnard i samme boldgade som 
de garvede genremestre Ken Loach og Mike Le-
igh. ’The Selfish Giant’ vandt da også en særpris 
på Cannes Filmfestival sidste år og var nomine-
ret i kategorien Bedste film ved dette års BAF-
TA-uddeling. Især de to hovedrolleindehavere er 
blevet fremhævet for deres troværdige skuespil, 
og Conner Chapman, der spiller Arbor, spås en 
spændende karriere.

Titlen er lånt fra Oscar Wildes eventyr ’The Selfish Giant’ fra 1888. 
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KØBENHAVN AARHUS ODENSE AALBORG ESBJERG

WWW.4SOUND.DK   TELEFON 33 18 19 00

HJEMLIG HYGGE
. . .der kan føre til meget mere

4SOUND  
GUITARPAKKE 3
Start guitarkarrieren med 
solide mærkevarer som 
Epiphone Les Paul og 
Roland Cube. Forstærkeren 
er proppet med effekter og 
har cool integration med 
din iPhone eller iPad.  
Inklusive gigbag og kabel.

3.149,-

Kino-dk_190x265_april.indd   1 3/18/14   3:02 PM

EN DU ELSKER

ORIGINALTITEL En du elsker 
     
INSTRUKTØR  
Pernille Fischer Christensen 

SKUESPILLERE
Mikael Persbrandt, Sofus Røn-
now, Trine Dyrholm, Birgitte Hjort 
Sørensen, Eve Best 

LAND Danmark, 2014 
  
SPILLETID  100 minutter 
  
PREMIERE

24/04

DRAMA

NYT DRAMA AF PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN

Filmens musik er komponeret af Tina Dickow.

76,8 %
61 stemmer

T homas Jacob er en verdensberømt sin-
ger-songwriter fra Sverige, der har slået sig 

ned i Los Angeles. Bag sig har han både brændte 
broer, et misbrug og masser af succes, og da han 
vender hjem til Danmark for at indspille sit nye-
ste album, konfronteres han med sin voksne dat-
ter og hendes søn, den 11-årige Noa. Snart bliver 
Thomas, mod sin vilje, tvunget til at tage sig mere 
af sin familie og ikke mindst sit barnebarn.

Bag filmen, om den isolerede kunstner og hans 
nærmeste familie, står Pernille Fischer Christen-
sen, der tidligere har instrueret ’En soap’ (2006), 
’Dansen’ (2008) og ’En familie’ (2010). For fjerde 
gang har hun skrevet sit manuskript i samarbejde 
med Kim Fupz Aakeson, og for tredje gang arbej-
der instruktøren sammen med Trine Dyrholm. 
Den altoverskyggende hovedrolle, som en klon 
af Steen Jørgensen og Leonard Cohen, spilles 
af Mikael Persbrandt. Den svenske stjerne, der 
spillede Beorn i ’Hobbitten: Dragen Smaugs øde-
mark’ (2013), er også april-aktuel med dramaet 
’Mig ejer ingen’.
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Instruktøren har også en dokumentarfilm på vej om sønnen Samedi.

ORIGINALTITEL  
My Sweet Pepper Land 
  
INSTRUKTØR Hiner Saleem  
 
SKUESPILLERE
Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani  

LAND  
Frankrig, 
Tyskland, Irak, 
2013  
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

24/04

DRAMA / WESTERN

MY SWEET
PEPPER 
LAND
KURDISK WESTERN

Å ret er 2003, og Saddam Hussein er blevet 
væltet som diktator. Kurdistan har fået en 

uafhængig regering, hvis tanker om demokratiet 
baserer sig på hårde straffe. Sikkerhedsofficeren 
Baran er tidligere kurdisk frihedskæmper, der har 
fået nok af tilstanden i hovedstaden Erbil. Derfor 
lader han sig forflytte til en lille dal ved grænsen 
til Tyrkiet. Han slår sig ned som sherif i området, 
men det er lovløst territorium med smugling i 
højsædet. Alligevel nægter han at lade sig kue 
af bandelederen Aga Azzi, og et opgør venter  
mellem ordensmagten og banditterne.

Som plottet afslører, er ’My Sweet Pepper Land’ 
noget så usædvanligt som en kurdisk western 
med alt, hvad der hører til genren af lovløse 
bander, storslåede scenarier og en hårdtprøvet 
sherif. Det er samtidig en politisk film, der tager 
udgangspunkt i tiden efter Saddam Husseins 
fald, og som skildrer det problemfyldte skifte 
med masser af sort humor. Filmen blev vist på 
Cannes-festivalen sidste år i serien Un Certain 
Regard, hvor Thomas Vinterberg var juryformand.

ORIGINALTITEL  
Song from the Forest     
 
INSTRUKTØR  Michael Obert 

SKUESPILLERE
Louis Sarno, Samedi Mathurin 
Bokombe, Jim Jarmusch, Noel Lobley 

LAND  
Tyskland, USA, 
Den Central- 
afrikanske  
Republik, 2013 
 
SPILLETID 
98 minutter 
 
PREMIERE

30/04

DOKUMENTAR

SANGE  
FRA  
SKOVEN
LØFTET TIL EN SØN

A merikaneren Louis Sarno hørte for 25 år 
siden en sang i radioen og fulgte melodi-

en til de centralafrikanske regnskove. Her optog 
han over 1.000 timer med Bayaka-pygmæernes 
musikalske univers og endte med at blive en inte-
greret del af deres samfund. Louis fik endda søn-
nen Samedi med en af de lokale, men barnet var 
alvorligt sygt, og Louis svor, at han ville tage ham 
med tilbage til USA, hvis han overlevede. Nu er 
tiden kommet, hvor Louis tager sin søn med til-
bage til New York. 

Dokumentaren ’Sange fra skoven’ følger Louis 
Sarnos rejse, og hvordan hans tilbagevenden til 
sit gamle samfund får ham til at overveje sin nye 
plads i den globaliserede verden samt indse, at 
kontakten hertil er det eneste håb for pygmæfol-
kets overlevelse. Kontrasterne mellem de to ver-
dener bringer også snart uundgåelige spørgsmål 
på banen for far og søn, hvilket synes at være 
instruktøren Michael Oberts hovedfokus
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NÆSTE MÅNEDS FILM 01/05
A THOUSAND TIMES 
GOOD NIGHT
Drama med Juliette Binoche  
og Nikolaj Coster-Waldau

ABOUT LAST NIGHT
Kiss and tell

GENSYNET
Målrettet mobbeoffer

POMPEJI
Gladiatorer, vulkanudbrud og 
sixpacks

THE OTHER WOMAN
Nikolaj Coster-Waldau er utro 
med Cameron Diaz

08/05
3 DAYS TO KILL
Kevin Costner på en sidste 
mission

FADING GIGOLO
Woody Allen som venlig alfons

HELI
Ung kærlighed og kokain

VENUS I PELS
Roman Polanskis nyeste

ÆKTE VARE
Rapper-talent på prøve

15/05
GODZILLA
Size matters!

SELV I DE BEDSTE HJEM
Pas på hvem du lukker ind...

22/05
GRACE OF MONACO
Nicole Kidman er Grace Kelly

MIRAKLET
Ulrich Thomsen i farlig  
forelskelse

THE UNKNOWN KNOWN
Errol Morris dokumenterer 
Donald Rumsfeld

X-MEN: DAYS OF  
FUTURE PAST
Meget. Mere. Mutant!

29/05
KOLBØTTEFABRIKKEN
Livets gang i Gøgereden

MALEFICENT
Angelina Jolie versus Tornerose

MIN SØNS FAMILIE
Japansk Cannes-vinder

VI ER DE BEDSTE
Punkmusikken er ikke død!

MAJ

GRACE OF MONACO

MALEFICENT

THE OTHER WOMAN

GODZILLA

ABOUT LAST NIGHT

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

Kino.dk møder:  
SHAILENE WOODLEY

DEN NYE
JENNIFER  
LAWRENCE?

INTERVIEW

KINO.DK // APRIL 201432
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eatrice ”Tris” Prior er navnet på 
hovedkarakteren i ’Divergent’. 
Hun er en kompleks karakter, der 

både rummer skrøbelighed og mod - en 
beskrivelse der også synes at passe godt 
til Shailene Woodley. Som hun sidder der i 
stolen på hotelværelset i London, ser hun 
sød og uskyldig ud. Men trods det spinkle 
ydre og den noget forsigtige fremtoning, 
skal man ikke tage fejl af den hårdførhed 
og det gåpåmod, som den fysisk krævende 
rolle har fordret. ”Vi havde en måneds 
kamptræning, inden optagelserne star-
tede, hvor vi, udover at øve forskellige 
kampteknikker, lærte at kaste med knive.” 
 
Træningen skulle bruges til filmens mange 
action-scener, der bl.a. indbefatter flere 
slåskampe, en klatretur på et kæmpestort 
pariserhjul og nogle alternative på- og af-
stigningsmetoder. ”De farligste scener var 
nok dem, hvor vi skulle hoppe af og på to-
gene, som kørte med knap 20 km i timen. 
Og det gjorde det ikke lettere, at jeg hav-
de høje hæle på!” siger Woodley. Selvom 
skuespillerinden flere gange pådrog sig 
skader under indspilningerne, nogle af 
dem permanente, ser hun tilbage på for-
løbet med et smil: ”Jeg ville selvfølgelig 
ønske, at de ikke var der, men jeg betrag-
ter mine ar som en slags tatoveringer. De 
minder mig om en sjov tid i mit liv.”

’Divergent’ er baseret på Veronica Roths 
bestseller af samme navn og er første del 
af en trilogi.  På nuværende tidspunkt har 
bøgerne, der primært henvender sig til et 
ungt publikum, solgt mere end fem milli-
oner eksemplarer. Med en allerede solid 
fanbase er filmatiseringen af ’Divergent’ og 
de to opfølgere, ’Insurgent’ og ’Allegiant’, 
blevet spået en stor fremtid sammenligne-
lig med ’The Hunger Games’ og ’Twilight’. 
Fælles for de tre filmserier er deres fokus 
på teenagere, der skiller sig ud, og som 
havner i farlige situationer, hvor de må 
kæmpe for deres overlevelse.

Råd fra Jennifer Lawrence
Med en livsforandrende succes som muligt 
scenarie var det ikke uden betænkelighe-
der, at Woodley sagde ja til rollen som Tris. 
Hun har aldrig ønsket at blive en stjerne og 
var nervøs for den voldsomme eksponering 
og berømmelse, som skuespillere i store 
franchises udsættes for. ”Fankulturen i dag 
er skræmmende og svær for mig at rela-
tere til. Mange fans opfører sig uhæmmet 
og skriger og græder, når de ser en berømt 
person. Jeg har aldrig selv været på den 
måde. Hvis jeg fx mødte John Lennon, ville 
jeg sandsynligvis bare sige: ’Tak for alt, du 
har gjort for verden’. Både Jennifer Law- 
rence og Kristen Stewart har modtaget 
dødstrusler. Det er rædselsvækkende! At 
man giver andre mennesker så meget be-
tydning, er en smule mærkeligt for mig,” 
fortæller Woodley.

B

Jeg spurgte Jennifer 
Lawrence, om det var det 
hele værd, og hun svarede: 
’Uden tvivl, men lad være 
at gøre noget dumt,  
for alle vil have øjnene 
rettet mod dig.’

INTERVIEW

Som blot 20-årig høstede 

Shailene Woodley stor an-

erkendelse for sin rolle som 

George Clooneys sorgramte 

teenagedatter i dramaet 

’The Descendants’. Nu er den 

unge, californiske skuespil-

lerinde aktuel i en radikalt 

anderledes film, nemlig i den 

dystopiske fremtidsfortælling 

’Divergent’, som er blevet 

spået en succesfuld fremtid 

på niveau med The Hunger 

Games-filmene. Kino.dk tog 

til London for at møde den nu 

22-årige, og tilmed også kort-

hårede, hovedrolleindehaver 

til en snak om udfordrende 

scener, samfundsengagement 

og frygten for skrigende fans. 

Også Veronica Roth, forfat-

teren til filmens bogforlæg, 

var til stede, og hun ytrede 

sig entusiastisk om både sin 

historie og om castingen af 

den unge skuespillerinde.
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Shailene Woodley laver selv mad hver aften, hvis hun  
da ikke lige befinder sig på et hotelværelse et eller 
andet sted i verden. Hendes signaturret er en fritatta.

Hvis Woodley farede vild i ødemarken, ville hun have 
gode chancer for at overleve. Hun ved nemlig, hvilke 
planter der er spiselige, og hvilke man skal holde sig fra.

I sine teenageår led hun af en rygskævhed, der gjorde, 
at hun måtte gå med en støtteskinne om livet i to år.

Hendes kælenavn er Shai.

For at blive klogere på om hun skulle give 
sig i kast med ’Divergent’, rådførte Wood-
ley sig med Jennifer Lawrence, der bl.a. 
med rollen som Katniss Everdeen i The 
Hunger Games-filmene har opnået stjer-
nestatus i Hollywood, og om nogen har 
været i berøring med både fans, medier 
og berømmelse. ”Jeg spurgte Jennifer, om 
det var det hele værd, og hun svarede: 
’Uden tvivl, men lad være at gøre noget 
dumt, for alle vil have øjnene rettet mod 
dig. Men du vil ikke fortryde det. Det vil 
ændre dit liv på så mange positive måder, 
at du bliver nødt til at sige ja!’” Og med sin 
erfarne kollegas fulde opbakning valgte 
Woodley at springe ud i filmatiseringen. 

En af grundene til at ’Divergent’ appellerede 
til skuespillerinden, var historiens nutidige 
relevans og evne til at tale til sin samtid.  
Bogens forfatter, Veronica Roth, fortæl-
ler, at romanen bl.a. skildrer den tendens, 
mennesker har til at kategorisere hinan-
den. At sætte folk i bås er en måde at forstå 
andre mennesker på, men det er samtidig 
en tilbøjelighed, som forfatteren mener, er 
reducerende. Det er Woodley enig i. ”Frem-
tidsuniverset er en metafor for vores sam-
fund i dag. Ligesom i ’Divergent’s opdelte 
samfund er der i USA ikke meget plads til 
selvstændige eller anderledes levemåder. 
Individualitet og rigdom anses som dyder, 
men hvor er åbenheden og fællesskabet?” 

Som ung kvinde på tærsklen til voksenlivet 
er det en problemstilling, der tydeligvis 
optager Woodley. ”Jeg tænkte, at det ef-
terfølgende pressearbejde ville være en 
god platform til at tale om de ting, der kan 
blive bedre i vores samfund. Ikke mange 
ved det, og man får det heller ikke at vide 
som skuespiller, men 75 procent af ens  
arbejde ligger efter indspilningen af 

filmen, når man skal promovere den over 
for journalister. Så der var en mulighed for 
at tale om kontroversielle emner den vej 
igennem.” Ifølge Woodley er det at skil-
le sig ud en god ting, og hun føler sig da 
også sommetider selv ved siden af. På det 
punkt ligner hun sin karakter, der heller 
ikke passer ind i eksisterende kategorier. I 
skolen var hun en dedikeret miljøaktivist, 
og som skuespiller har Woodley bibeholdt 
sin alternative livsstil. ”Jeg henter vand 
fra kilder i bjergene, og jeg studerer plan-
temedicin.” Netop pga. sin anderledes 
levemåde mener Woodley ikke, at hun er 
specielt fascinerende for Hollywoods me-
dieapparat. ”I USA fungerer det sådan, at 
hvis man giver folk noget at se på, så kig-
ger de. Men hvis jeg fortsætter min stille 
og rolige tilværelse, tror jeg ikke, at der vil 
være så stor interesse for min person. Der 
er da ingen, der gider følge efter mig op i 
bjergene, haha”. 

Da stjernen in spe bliver spurgt, hvilket 
råd hun vil give til andre unge, kommer 
svaret hurtigt og selvsikkert: ”Som teen-
ager glemmer man hurtigt, at alle andre 
også er usikre på sig selv i den alder. Der 
er ingen grund til at være så selvkri-
tisk, man skal huske at elske sig selv.”

EN KVINDELIG FRONTLØBER
Med en sådan livsanskuelse lægger Shai-
lene Woodley an til at blive en rollemodel, 
selvom hun ikke selv synes, at hun har et 
decideret ansvar over for de unge. ”Jeg fø-
ler ikke et ansvar med rollen, men det er en 
ære at få lov til at spille en ung heltinde i 
en young adult-film. Katniss førte an, men 
der er efterhånden kommet flere og flere 
kvinder til, som får anerkendelse for deres 
arbejde - det er fedt, og det er med til at ud-
ligne den skæve balance, der længe har væ-
ret.” For forfatteren af ’Divergent’ var der 
netop en pointe med at fortælle historien 
fra en kvindes synspunkt. ”Man forventer 
ikke en fortælling om en kvinde, der gør op-
rør i et undertrykt samfund, og derfor syn-
tes jeg, at det var interessant at have den 
vinkel,” siger Veronica Roth. ”Desuden er 
Tris en interessant karakter, fordi hun er så 
nuanceret. Hun er en kompliceret person 
med både styrker og svagheder. Det gør 
hende mere autentisk og lettere at identifi-
cere sig med.” Selvom forfatteren ikke har 
haft indflydelse på, hvem der skulle spille 
karaktererne i filmen, er hun meget til-
freds med udfaldet. ”De har gjort det godt. 
Woodley har den indre styrke, der skal til 
for at spille Tris. Men hun er en del sødere!” 

Og sød er bestemt det indtryk, man får af 
den charmerende skuespillerinde, men ef-
ter 20 minutter i hendes selskab står det 
klart for én, at hun også er så meget mere 
end det - hun fremstår som en humoristisk 
og ærlig person og ikke mindst som en kvin-
de, der holder fast i sig selv. Så selvom frem-
tiden i ’Divergent’ er dyster, ser den ander-
ledes lys ud for Shailene Woodley, og med 
benene solidt plantet på jorden har hun 
gode forudsætninger for ikke at lade sig 
rive med af den svære berømmelse - også 
efter ’Divergent’ har premiere den 10. april.

BONUSINFO

INTERVIEW DEN NYE
JENNIFER  

LAWRENCE?
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NYE UDGIVELSER   //   DIREKTE PÅ DVD/BLU-RAY   //   GADGETS   //   GAMING   //   BØGER    

PHILOMENA
PÅ BLU-RAY OG DVD DEN 10. APRIL



KINO.DK // APRIL 201436

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 
April er ikke en dårlig måned for filmelskere, da højsæsonens biograftitler nu  
ankommer på DVD og Blu-ray og dermed garanterer et bredt udvalg af underholdning.

EGNET FOR 

BØRN

Månedens mest op-
sigtsvækkende pre-
miere er Hobbitten 
- Dragen Smaugs øde- 
mark (08/04). Efter at 
have domineret bio- 
graferne planlægger 
Peter Jackson nu at 

lægge gaderne øde, når Tolkiens gigantiske 
fanbase skal gense trilogiens midterstykke i 
Blu-ray-kvalitet. April 
leverer i det hele ta-
get publikums- og 
familievenlige titler. 
Fx filmatiseringen af  
et af science fiction- 
litteraturens vigtig- 
ste værker, Ender’s 
Game (03/04), der 
måske ikke nåede 
samme filmiske høj-
der som ’The Hunger Games’, men meget vel 
kan få et solidt liv i hjemmebiografen. Disneys 

Oscar-vindende Frost 
(10/04) kan næppe 
opnå meget større 
succes efter at have 
pustet nyt liv i Mickey 
Mouse-fabrikken. Og 
dog. Animationsfil-
men med det smitten-
de soundtrack virker 
som et obligatorisk 
bidrag til børnefami-

liernes DVD-reol, som nu også kan indehol-
de Justin Bieber: Believe (24/04), der via 
en blanding af dokumentar- og koncertfilm 
fortæller om super- 
stjernens liv i spot-
lyset. 

UEGNET FOR 

BØRN

Nogle kan dog ikke 
forestille sig noget 
værre end at se en 
hel film med Justin 
Bieber, og det er 
formentlig den selv-
samme målgruppe, 
der vil få glæde af 

månedens store udvalg af fy-for-satan-hvor-
er-det-klamt-titler. Graden af grusomhed star-
ter mildt med genindspilningen af Brian De 
Palmas 70er-klassiker Carrie (03/04). Som i 
ethvert værk over et Stephen King-forlæg kan 
man forvente over-
naturlige elementer 
samt en kommentar 
på det elementært 
amerikanske, når den 
mobbede teenagepige 
hævner sig og lukker 
op for blod-sluserne. 
James Wans pseu-
do-dokumentariske 
Insidious: Chapter 2 
(03/04) indeholder ganske givet også mere 
mellem himmel og jord, når ægteparret Lam-
bert igen hjemsøges af gespenster af vær-

ste skuffe. Et andet 
slags hjemmebesøg 
finder sted i den 
amerikanske lav-
budget-gyser You’re 
Next (03/04), der 
præsenterer enhver 
families værste ma-
reridt i form af in-
vaderende mordere 
midt i festmåltidet.

HÆVN PÅ  

MENUEN

Skolepigen Carrie er 
langt fra den ene-
ste filmkarakter på 
hævntogt i denne 
måned. Josh Bro-
lin går all in som 
rasende hævner i 
Spike Lees Oldboy 
(09/04), der er en 

genindspilning af 
den ultravoldelige, 
sydkoreanske kult-
film, og Hugh Jack-
man tager sagen 
iegen brutale hånd, 
da hans lille datter 
bortføres i thrilleren 
Prisoners (10/04). 
Den mørke selv
tægtfilm byder - foruden en dejligt inde-
brændt Jake Gyllenhaal - også på et af nyere 
tids mest nervepirrende plots. Det er ikke så 
meget plottet, men mere den onde stemning, 
der dominerer i Ridley Scotts stjernespæk-
kede The Counselor (03/04), som portræt-

terer grådighedens 
blodige slutresultat. 
Michael Fassbender, 
Cameron Diaz og 
Brad Pitt er blot nog-
le af hovednavnene i 
en film, der bestemt 
ikke er for folk med 
sarte nerver.
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... mange flere titler at vælge imellem
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BLU-RAY/DVD

LANGE SEXSCENER  

& STORT SKUESPIL

Publikum skal heller ikke have sarte  
nerver, når de ser Nymphomaniac (24/04) 
og Adèles liv - kapitel 1 & 2 (09/04). Lars 
von Triers omdiskuterede medie-darling 
kan med god vilje kaldes for én lang (hel-
digvis forfriskende morsom) sexscene og 
finder måske der- 
for sin rette hyl-

de indenfor hjemmets fire vægge. Så 
slipper man da for at støde albuen ind i 
sidemanden, mens Nicolas Bro tager for 
sig af retterne. I samme sensible skuffe 
finder man den franske Cannes-vinder, 
der hudløst skildrer Adèles følsomme 
kærlighedsliv via bl.a. laaange sexscener 
kvinde og kvinde imellem. 

Er din filmdate svigermor, bør du 
nok styre udenom førnævnte køde-
lige eskapader og i stedet investere 
i to af månedens mest velspillede og 
mere modne dramaer. Afdøde Philip 
Seymour Hoffmans seneste biograffilm  
A Late Quartet (16/04) byder på stort 
skuespil og handler om en flok melodra-
matiske musikanter i en klassisk streng-
kvartet. Den britiske Oscar-nominerede 

Philomena (10/04) kunne godt lyde som 
endnu en film fra orkestergraven, men er i 
virkeligheden den sande beretning om en 
kvindes søgen efter sin søn, der blev taget 
fra hende af nonner tilbage i 50ernes Irland. 
Judi Dench spiller titelkarakteren og bringer 
en flot komisk balance ind i en ellers tragisk 
fortælling.

… Som sagt. Noget for enhver smag.
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Sherlock 
 - sæson 3 
Benedict Cumberbatch 
er et af de hotteste 
navne i showbizz og 
blev fornyligt kåret som 
Englands mest sexede 
mand. Årsagen er gan-
ske elementær. Cum-
berbatch har i TV-serien 
’Sherlock’ genoplivet 
myten om mesterde-
tektiven Sherlock Hol-
mes på voldsomt dra-
gende manér. 
DVD 08/04

Under the Dome  
- sæson 1
Danske Niels Arden  
Oplev (Mænd der hader 
kvinder) instruerede pilot- 
afsnittet af denne my-
stiske fabel om en by, 
der pludseligt omringes 
af en usynlig kuppel. 
Stephen King skrev for-
lægget, og Steven Spiel-
berg var medproducer.  
Behøver vi at sige mere?
DVD/BLU-R AY 10/04

Hemlock Grove  
- sæson 1
Splatter-kongen Eli Roth 
står bag en serie, der  
benytter sig af den po-
pulære sammenblan-
ding af sex og gotiske 
deformationer, som 
bl.a. har gjort ’True 
Blood’ til et hit. I sove-
byen Hemlock Grove 
er det dog ikke kun 
vampyrer, der sætter 
dagsordenen, men også 
varulve og hekse. 
DVD/BLU-R AY 21/04 

TOP 10 · BLU-RAY 
SALG UGE 12:

 1. THE HUNGER GAMES:  
  CATCHING FIRE
 2.  SORG OG GLÆDE
 3.  OLSEN BANDEN PÅ DYBT VAND
 4.  THOR: THE DARK WORLD
 5.  TURBO
 6.  NILS MALMROS SAMLINGEN
 7.  GRAVITY
 8.  BARBIE: PERLEPRINSESSEN
 9.  FLYVEMASKINER
 10.  KVINDEN I BURET

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER - SERIER 

The Escape Artist - Mini-serie 
David Tennant (Doctor Who) spil-
ler en advokat, der specialiserer 
sig i at få sine klienters problemer 
til at forsvinde - indtil den dag han 
får sat en seriemorder på fri fod ... 
DVD/BLU-R AY 02/04
 
The Bible - Mini-serie
Hvorfor kun fortælle om Noa, 
Jesus eller Moses, når man kan 
skildre hele Bibelen fra skabelsen 
af jorden og frem til de begivenhe-
der, der fører op til korsfæstelsen 
af Guds søn? 
DVD/BLU-R AY 10/04

Sherlock The Escape Artists
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BLU-RAY/DVD

DIREKTE PÅ DVD:   

Last Days on Mars
Alt går galt på en mission til Mars, da 
besætningsmedlemmerne finder en 
forstenet bakterie, der måske ikke er 
så stiv i betrækket som først antaget.
DVD/BLU-R AY 02/04

Last Vegas
Morgan Freeman, Kevin Kline, Michael 
Douglas og Robert De Niros polter-
abend-komedie for pensionister tog 
sig en tur uden om de danske biografer 
og direkte på DVD.
DVD/BLU-R AY 04/04

Blackfish
Hypet dokumentarfilm om spækhug-
geren Tilikum, der endte med at slå tre 
mennesker ihjel. Filmen er blevet om-
talt som et af de mest hypnotiserende 
værker om naturen i fangeskab.
DVD/BLU-R AY 09/04

 
The Tower
Sydkoreansk udgave af 70er-klassike-
ren ‘Det tårnhøje helvede’, der også 
handlede om et højhus i flammer. Den-
ne gang på selveste juleaften.  
DVD/BLU-R AY 09/04

The Admission
Instruktøren bag ’About a Boy’ har 
instrueret endnu en komedie med 
hjerte. Denne gang spiller Tina Fey en 
universitetsprofessor, der pludseligt 
indhentes af fortiden og sin bortadop-
terede søn.
DVD/BLU-R AY 09/04

Reasonable Doubt
Samuel L. Jackson spiller endnu en 
retfærdighedssøgende mand oppe 
imod systemet. Denne gang anklages 
han for det hit-and-run, hans egen for-
svarsadvokat har begået. 
DVD/BLU-R AY 16/04

Man of Tai Chi
Keanu Reeves har instrueret en film 
om Bejings underverden, hvor hard-
core Tai Chi-udøvere slås for penge. 
Tænk ’Blood Sport’ i kontrolleret slow 
motion. 
DVD/BLU-R AY 23/04
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BLU-RAY/DVD

SÆRUDGIVELSER

Cornetto Trilogy Box 
Simon Pegg og Nick Frost har lavet tre film 
sammen med instruktøren Edgar Wright. 
Filmene kaldes Cornetto-trilogien og inde-
holder zombiesmadder i ’Shaun of the Dead’ 
(2004), action-komik i ’Hott Fuzz’ (2007) 
og en dommedags-pub crawl i det endelige  
kapitel ’The World’s End’.
BLU-R AY 02/04

Jack Nicholson Collection 
Du tror, du kender Jack Nicholson, fordi du 
har set ‘Gøgereden’, ‘The Shining’ og ‘As Good 
as It Gets’. Men skal du helt i bund i den karis-
matiske skuespillers CV, bør du tjekke følgen-
de bokssæt ud med nogle af karrierens mest 
underspillede præstationer.
INDEHOLDER:
Easy Rider (1969), Five Easy Pieces (1970),
The King of Marvin Gardens Gritty (1972),
The Last Detail (1973), The Passenger (1975)
BLU-R AY 02/04

Hvad med Balthazar? (1966)
Robert Bressons hyldede klassiker opleves 
gennem øjnene på et æsel, der behandles 
dårligt af sine ejere i et fordums fransk bon-
desamfund. Menneskets lune kommer me-
sterligt til udtryk gennem dyrets passive blik, 
hvilket er et kendetegn i Bressons samlede 
værker af udtryksløse skæbner - heriblandt 
’En dødsdømt flygter’ (1956) og ’Lommetyven’ 
(1959).   
BLU-R AY 28/04

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN

Se: Coco før Chanel (2009) 
Før: YVES SAINT  
LAURENT
Fordi Chanels klassiske 
striber kom før YSL.

Se: Flightplan (2005)  
Før: NON-STOP  
Fordi den også er et 
klaustrofobisk who- 
dunnit ombord et fly.  

Se: Banlieue 13 (2004) 
Før: BRICK MANSION
Fordi Brick Mansions er 
et remake af ’Banlieue 13’ 
med samme parkour- 
dude i hovedrollen.

Se: Rio (2011) 
Før: RIO 2
Fordi det farverige, 
animerede fugle-
univers fortsætter 
i  efterfølgeren.

Se: The Amazing  

Spider-Man (2012) 
Før: THE AMAZING  
SPIDER-MAN 2
Fordi Peter Parker var  
en nørd, før han blev  
superhelt i trikot.

Se: Porco Rosso (1992)  
Før: VINDEN REJSER SIG
Fordi den japanske tegne-
filmsskaber Hayao Miya- 
zaki altid har haft en  
svaghed for flyvemaskiner.

Hvad med Balthazar?Easy Rider
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LEGO The Hobbit
LEGO har fundet en succesformel for at 
blande legetøjet med filmiske universer som 
’Star Wars’, ’Harry Potter’ og ’Ringenes Her-
re’. Seneste skud på stammen af LEGO-spil 
er ’The Hobbit’, som er inspireret af de to 
første film i Peter Jacksons Hobbitten-trilogi. 
Spil som dværgene, Bilbo, Gandalf og LEGO-
las (hø, hø) i et klodset Tolkien-eventyr.
PS4, PS3, X360 WII U, M.FL. – 11/04

Sly Trilogy
Kender du Sly Cooper? Hvis ikke er det på 
tide, for den maskerede vaskebjørn og hans 
hold af banditter er på vej til det store lær-
red i 2016. Tre af spillene er samlet i en ny 
boks til PS Vita, der giver rig mulighed for at 
stifte bekendtskab med den kommende Hol-
lywood-stjerne.
PS VITA – 16/04

The Amazing Spider-Man 2
Spider-Man har optrådt i talrige computer-
spil fra Atari 2600 til de nyeste generatio-
ners konsoller. ’The Amazing Spider-Man 2’ 
er baseret på filmen af samme navn, og føl-
ger handlingen parallelt med filmens univers, 
dvs. kampe mod Electro og tonsvis af andre 
skurke samt svingture gennem et flot gen- 
givet Manhattan.
PS4, PS3, X360 WII U, M.FL. – 02/05

Bogtyven
Døden er fortæller i historien om en niårig 
pige, der sendes til en plejefamilie under 
Anden Verdenskrig. Månedens første film 
om den store krig 
er også en australsk 
roman fra 2005, som 
lå på New York Times 
bestseller-liste i over 
230 uger.
MARKUS ZUSAK
ER UDKOMMET

Det store stilehæfte.  
Beviset. Den tredje løgn
Første del af Agota Kristofs 
trilogi bliver til film i april 
og skildrer to brødres 
forsøg på at overleve under 
Anden Verdenskrig, 
mens de skal 
takle deres 
usympatiske 
bedstemor. 
AGOTA KRISTOF
ER UDKOMMET

Vådområder
Kontroversiel bog, som nu er blevet til 
en kontroversiel film om en ung kvindes 
udforskning af intimområder  
og diverse kropsvæ-
sker. 
CHARLOTTE ROCHE
ER UDKOMMET

GAMING

BØGER

Filmiske universer i spil- og bogformat

GAMING,GADGETS OG BØGER
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5 PLAKATER FRA SHOPPEN

Guide:  Sådan kommer du til at ligne V fra ’V for Vendetta’

MORTAL KOMBAT:  
SCORPION VS.  
SUB-ZERO PLAKAT
KR. 59,-

ROBOCOP 2014:  
TEASER-PLAKAT
KR. 59,-

ANCHORMAN 2  
- THE LEGEND  
CONTINUES PLAKAT
KR. 59,-

STAR WARS:  
MANHATTAN AT-AT  
FIGHT PLAKAT
KR. 59,-

FLYVEMASKINER:  
CHARACTER COLLAGE 
PLAKAT
KR. 59,-

HAT
KR. 119,-

MASKE
KR. 99,-

DOLKE
KR. 199,-

KAPPE
KR. 249,-

HANDSKER
KR. 139,-

PARYK
KR. 139,-

LÆS MERE 
OM ALLE 

PRODUKTERNE PÅ 
WWW.KINO.DK



KINO.DK // APRIL 201446

INSTRUKTØR: George Roy Hill 

SKUESPILLERE 

Michael Sacks, Ron Leibman,  
Eugene Roche, Sharon Gains, 
Valerie Perrine 

PRODUKTIONSSELSKAB 
Universal Pictures 

I februar 1945 blev den tyske by Dresden bombarderet. 722 alli-
erede fly kastede 4.000 ton sprængstof. 130.000 mennesker 

døde, alt lå i ruiner. Lige siden har man diskuteret, om der var tale om 
en krigsforbrydelse eller en nødvendig militær aktion.

Forfatteren Kurt Vonnegut var 23 år, da han så det blodige kaos fra 
offerets synsvinkel. Den unge amerikaner var taget som krigsfange. 
For ham blev Dresden indbegrebet af krigens absurditet.

Vonnegut tog hjem til USA og skrev. Han vidste, at han havde set 
noget særligt. Det var dog først, da han fandt den ironiske stemme, 
som taler i de senere bøger, at krigsoplevelsen faldt på plads.’Slaugh-
terhouse-Five’ udkom i 1969 og blev en af de store bøger i tiden. Det 
er stadig en af de mest læste tekster fra det 20. århundrede. ”Sådan 
går det,” som Vonnegut siger i romanen.

I 1972 blev ’Slaughterhouse-Five’ til en film. I dag er den så godt som 
glemt, og dét fortjener den ikke. For vist er bogen bedre, som man 
næsten altid siger, når det handler om kanoniske tekster. Men filmen 
har sit eget bud på tonen og stemmen i værket. Det er jo ikke en 
gængs krigshistorie. ”Billy Pilgrim er gået vild i tiden,” lyder den første 
sætning. Billy (Michael Sacks) er i Dresden, ja, men han er samtidig 
lige så meget til stede i andre afsnit af sit liv. Han vokser op i Indiana, 
er soldat, bliver gift og får børn - men ikke i den rækkefølge.

Han ved, hvornår Paul Lazzaro (Ron Leibman) vil stikke en kniv i hans 
mave. Det bekymrer ham dog ikke, for han ved også, hvor alt hører op. 
Efter sin datters bryllup bliver han hentet til planeten Tralfamadore, 
som indgår i flere af Vonneguts bøger. Tralfamadorianerne anbringer 
Billy i en boble sammen med modellen Monica Wildhack (Valerie Per-
rine), som han ofte har set i lurvede blade. Hun spørger ham i boblen, 

han svarer i Dresden. Tiden flyder, og alt er til hele tiden. Tralfamado-
rianerne ved, hvor det ender: i et brag, da en testpilot trykker på den 
forkerte knap. Man kan tage Billys perspektiv for pålydende. Vonne-
gut præsenterer ham i et snaksaligt forord, som sætter anførselstegn 
om fiktionen. Eller man kan se Tralfamadore som et udtryk for Billys 
flugt ind i sig selv efter Dresden.

Stephen Gellers manuskript prøver ikke at rette kronologien ud. I sto-
re træk er filmen som bogen: Der klippes uden varsel fra Indiana til 
Dresden og Tralfamadore. Man falder hurtigt ind i rytmen, især hvis 
man selv er lidt som Billy Pilgrim.Nogle højdepunkter fra bogen er 
fjernet. Billy ser en dokumentar om Dresden i TV. Han går ”en smu-
le vild i tiden”, og filmen kører baglæns. Ruinerne rejses, bomberne 
fragtes tilbage og bliver skilt ad på fabrikken. På den måde er krigen 
slet ikke sket.

Filmen fravælger dette kapitel. Til gengæld lader den Glenn Gould 
spille underskøn klavermusik af Johann Sebastian Bach. På Tralfama-
dore er der ægte varme i scenerne, hvor Billy beder om at få nathim-
len på, så han og Monica kan elske. ’Slaughterhouse-Five’ er instru- 
eret af George Roy Hill, der netop i de år havde succes med at grad-
bøje klassiske genrer. ’Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969) var 
en ny slags western med Paul Newman og Robert Redford. I svindler-
komedien ’The Sting’ (1973) var den samme gyldne duo castet som con 
men i 1920ernes Chicago.

Kurt Vonnegut døde i 2007. Flere af 
hans bøger er filmatiseret: ’Mother 
Night’ i 1996 af Keith Gordon; ’Breakfast 
of Champions’ i 1999 af Alan Rudolph. 
Ingen af dem matcher ’Slaughterhou-
se-Five’. Den glemte film har stået sig 
og fortjener at blive genopdaget.

(1972)

OVERSETE

FAVORITFILM

 #18
Oversete favoritfilm er  
en serie, hvor brugere, 
redaktionen og danske kul-
turpersonligheder på skift 
argumenterer for film,  
der fortjener et bedre ry.

Valgt af 
BO GREEN  
JENSEN 
Forfatter og  
filmanmelder på  
Weekendavisen.

OVERSETE FAVORITFILM

SLAUGHTERHOUSE-FIVE

Han ved, hvornår Paul Lazzaro  
vil stikke en kniv i hans mave.  
Det bekymrer ham dog ikke, for 
han ved også, hvor alt hører op.
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