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GRACE OF
MONACO



Middag på Restaurant Carlton. 145 kr. Spar 49%

AARHUS

Luksusophold for 2 på Dyvig Badehotel. Kun 1.798 kr. Spar 35%

OPHOLD

4* ophold i Rom. Kun 1.595. Spar 43% 

STO
RBYREJS

E

Gik du glip af
disse tilbud?

Her er nogle af de tilbud, som du har kunnet købe på spotdeal.dk. 
Gå ikke glip af � ere gode tilbud på oplevelser med store rabatter. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet på spotdeal.dk
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2-retters menu på Løven på Christianshavn. Kun 169 kr. Spar 37%

Køben
havn

Ophold på Gilleleje badehotel. Kun 995 kr. Spar 30%

OphOLd

all Inclusive på Mallorca. Kun 2.998 kr. Spar 30%

SO
Lfe

rIe

spotdeal.dk

Benyt rabatkoden 
kinomaj

og få yderligere 

Kan benyttes til og med 
31. maj 2014

10% rabat

kino_190x265_maj_2.indd   1 25/04/14   14.32



DU  KO M M E R 
I KK E  S OV E N D E 

T I L  D I N E  D R Ø M M E .

Der er altid nogle, der skiller sig ud fra mængden. 
Som ikke drives af, hvad der nødvendigvis skal gøres, 
men af hvad de kan opnå. Vi præsenterer den 
nye MFC-J6520DW fra Brother. En revolutionerende, 
intelligent multifunktionsprinter. Wi-Fi. Google Cloud 
Print™. AirPrint. Dropbox- og Evernote™-tilslutning. 
Hurtigere print. Egenskaber, der gør drømme til 
virkelighed. 

B ROTH E R . DK /A3

P R I NT  3 .0 - FORDEL EN

MFC-J6520DW-Kristen-Kino-OP-Maj.indd   2 4/10/2014   9:56:37 AM
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Maj måned handler ikke kun om tårnhøje 
monstre, uenige mutanter og nyfortolk-

ninger af klassiske eventyr. Den handler også om 
filmfestivalen i Cannes, hvor to af månedens pre-
mierefilm vises for første gang.

’Grace of Monaco’ har  fået den store ære at åbne 
ballet den 14. maj, og ’The Salvation’, med Mads 
Mikkelsen i hovedrollen, sørger for dansk be- 
vågenhed i det sydfranske. Nu kunne 
man tro, at begge film også 
deltager i konkurren-
cen om Guldpalmen 
(”Dansk film udta-
get til Cannes”, 
som diverse 
danske medier 
skrev), men det 
er dog ikke tilfæl-
det.

Filmene deltager Out of com-
petition, og det skal tages helt bogstaveligt, 
hvilket placerer Mads Mikkelsen og Co. i selskab 
med vidt forskellige produktioner som sommer-

ens animerede familie-block-
buster, ’Sådan træner du din 
drage 2’, og en moderne Mad 

Max-fortælling kaldet ’The 
Rover’.

I stedet deltager to snes andre film i hoved- og 
sidekonkurrencen, og selvom det egentlig er 
dem, det hele handler om, vil du formentligt ikke 
høre meget til de nye film af David Cronenberg, 
Ken Loach og Mike Leigh, før de har fået deres 
respektive urpremiere ved Den franske Riviera.

Derfor er det også særdeles positivt, at ’The 
Salvation’ kan ses i Cannes, og filmens blotte til- 

stedeværelse på festivalen kan næppe 
undervurderes. Mads Mikkels-

en og Kristian Levring skal 
stadig betræde den 

røde løber, i selskab 
med filmens inter-
nationale stjerner, 
til ære for alverdens 

fotografer og medi-
er, imens de vigtigste 

filmtidsskrifter vil tildele 
den danske western særde-

les værdifuld spalteplads.

Som sådan er det både fordelen og ulempen ved 
Cannes. Det store sammensurium af titler, der på 
må og få deltager og ikke-deltager i kampen om 
Den gyldne palme, resulterer i en uigennemskue-
lig struktur, men tilsammen er de alle en del af 
den mest toneangivende filmfestival i verden.

DEN 
GYLDNE  

OPMÆRKSOMHED

JONAS 
LINKE 

Kommerciel chef

jonas@kino.dk

NICOLE KIDMAN
TIM ROTH     FRANK LANGELLA     PAZ VEGA

I BIOGRAFEN 22. MAJ

OF MONACO

EN FILM AF OLIVIER DAHAN

HENDES L IVS STØRSTE ROLLE

GraceOfMonaco_190x265_Kino.indd   1 25/04/14   12.34
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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 

4. SIN CITY: A DAME TO KILL FOR 

4. SÅDAN TRÆNER DU  
 DIN DRAGE 2 

5.  GUARDIANS OF THE GALAXY

SOMMERENS MEST  
VENTEDE FILM:

LÆSTE NYHEDER

premiere  
12. juni

premiere  
31. juli

premiere 
3. juli

premiere 
28. august

88,5%
169 stemmer

82,3%
134 stemmer

82,3%
124 stemmer

83,3%
72 stemmer

82,4%
62 stemmer

BESØGTE
FILM- 
PROFILER

premiere  
14. august

1. GUIDE - PÅSKENS FILM

2. ÅRETS BEDSTE FILM 2013

3. HOBBITTEN-KARAKTERERNE: BEDST TIL VÆRST

4. JAMES BOND SØGER SKANDINAVISK PIGE

5. AFSTEMNING: DANMARKS BEDSTE FILM  
 - SIDSTE RUNDE

6. SET-BESØG OG FØRSTE BILLEDER FRA  
 ’SKAMMERENS DATTER’

7. NY TRILOGI I HARRY POTTER-UNIVERSET

8. TEASER TIL ’FASANDRÆBERNE’

9.  AFSTEMNING: DEN BEDSTE RUSSELL CROWE-FILM

10. TRAILER TIL ’THE EXPENDABLES 3’

VIDSTE DU AT ...?
… Du kan få personlige filmanbefalinger til både 

aktuelle og kommende film med en profil på kino.dk? 

Jo flere film du giver stjerner fra 1-6, jo mere præcise 

bliver dine anbefalinger. 

FACEBOOK
Vi er selvfølgelig på Facebook! 

Her spørger vi om jeres mening, 

deler dagens grin eller linker 

til de mest opsigtsvækkende 

nyheder til mere end 52.000 

filmglade fans.
www.facebook.com/kino.dk

INSTAGRAM
Setbesøg! Junkets!  
Filmfestivaler! Og meget mere… 
Vi genstarter med andre ord 
vores profil på Instagram.
http://instagram.com/kinodk#

TWITTER
Vi tweeter om 
filmtendenser,
laver en ugentlig
#kinoquiz og svarer 
på alverdens spørgsmål. 
https://twitter.com/kinodk

I  BIOGRAFERNE FRA DEN 15 .  MAJ

HHHHH
FILMMAGASINET EKKO

En film af FRANÇOIS OZON
BASTIEN 

UGHETTO
JEAN-FRANÇOIS 

BALMER  

SELV I DE 
BEDSTE HJEM

(DANS LA MAISON)

FABRICE 
LUCHINI

KRISTIN 
SCOTT THOMAS

EMMANUELLE 
SEIGNER

ERNST 
UMHAUER

DENIS 
MÉNOCHET

FIPRESCI-PRISEN
TORONTO INT. FILM FESTIVAL

JURYENS PRIS
SAN SEBASTIAN INT. FILM FESTIVAL

FIPRESCI-PRISEN
TORONTO INT. FILM FESTIVAL

JURYENS PRIS
SAN SEBASTIAN INT. FILM FESTIVAL

FACEBOOK.COM/SELVIDEBEDSTEHJEM

190x265_kino_hjem.indd   1 28/04/14   10.30

1.  DIVERGENT

2. NOA

3.  THE AMAZING  
 SPIDER-MAN 2

4.  CAPTAIN AMERICA:  
 THE WINTER SOLDIER

5.  THE GRAND  
 BUDAPEST HOTEL

6.  NON-STOP 
7.  RIO 2

8.  BOGTYVEN

9.  12 YEARS A SLAVE

10. DETEKTIVERNE
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VIDSTE 
DU AT ...?
… 20th Century Fox  
har sikret sig rettighederne 

til en filmatisering af ’Flash 

Gordon’. 
 

… Jon Turteltaub skal 

instruere Disney-filmen 

’It’s a Small World’. 
 

… Budgetterne til hver 

af de kommende tre Star 

Wars-film ligger i omegnen 

af 175-200 mio. dollars. 
 

… Optagelserne til   
’Terminator: Genesis’  
er gået i gang. 
 

… Steven Spielberg  

har skrevet en historie  

til ’Goonierne 2’.

FILMNYT

MAND HAR SAMLET 
500 STK. VHS 
AF SPEED
En amerikansk mand ved navn 
Ryan Beitz har sat sig for at samle 
så mange VHS-kopier af action- 
filmen ’Speed’ (1994) som muligt. 
Indtil videre ejer han over 500  
kopier, og han har samlet på dem 
siden 2007. Ligger du selv inde 
med en VHS-kopi af ’Speed’, som 
du bare ikke kan slippe af med, 
tager Bietz gerne imod dit eksem-
plar.

Ifølge en hemmelig kilde har Tom Hanks fået 
hovedrollen i en koldkrigsthriller, der i øjeblikket 
udvikles af Steven Spielberg. Hanks skal spille 
advokaten James Donovan, hvis opgave er at  
snige sig ind bag jerntæppet for at forhandle 
om frigivelsen af en amerikansk pilot, hvis fly er  
blevet skudt ned over Sovjetunionen. Hvis thrille-
ren bliver til noget, vil det være fjerde gang, Hanks 
og Spielberg arbejder sammen efter ’Saving  
Private Ryan’, ’Catch Me If You Can’ og ’The  
Terminal’.

HANKS OG  

SPIELBERG  
SAMARBEJDER IGEN

- DEN INTERNATIONALE KARRIERE
NIKOLAJ COSTER-WALDAU

FILMNYT

Leonardo DiCaprio er kommet på tale til at spille Apple- 
grundlæggeren Steve Jobs i en ny biografi. Slumdog Millionai-
re-instruktøren Danny Boyle er Sony Pictures’ nye favorit som 
instruktør, og dennes førstevalg 
som Jobs er DiCaprio, der 
også medvirkede i Boy-
les ’The Beach’ fra 
2000. David Fincher 
skulle oprindeligt 
have instrueret 
Aaron Sorkins 
manuskript, men 
forhandlingerne 
gik i hårknude, 
og det ser ud til, 
at Christian Bale, 
der var Finchers 
hovedrollefavorit, 
også er røget i svin-
get sammen med 
den kontroversielle 
instruktør.

LEONARDO  
DICAPRIO  

SOM STEVE JOBS?

SKAL SPILLE MARILYN 
MONROE
Marilyn Monroe og hendes 
historie har alle dage været 
kilde til fascination, hvilket 
endnu engang leder til en film 
om blondinen. Det er Joyce 
Carol Oates’ bestseller 
’Blonde’ fra 2001, der 
er blevet opsnappet 
af Brad Pitts pro-
duktionsselskab 
Plan B, og som 
nu har fået krogen i Jessica  
Chastain til hovedrollen.  
Romanen er delvist baseret 
på biografiske og historiske 
kilder, og optagelserne  
begynder til august.

JESSICA  
CHASTAIN 

173 mio. $  
Black Hawk 
Down  
(2001)  

A
nt

al
 m

io
. d

ol
la

rs

År

Den danske skuespiller er i maj aktuel i hele to internationale film: Den norsk-producerede ’A Thousand  
Times Good Night’ og den amerikanske komedie ’The Other Woman’. Han har før optrådt uden for  
Danmarks grænser. Her er en håndfuld - og lidt om hvordan de klarede sig*. 

* (Indtjening på verdensplan. Kilde: Box Office Mojo).

15,7 mio. $ 
Enigma  
(2002) 

41,5 mio. $ 
Wimbledon  
(2004) 

211,2 mio. $  
Kingdom of 
Heaven  
(2005)

82,8 mio. $  
Firewall 
(2006)

0,6 mio. $ 
Blackthorn 
(2011) 

15,7 mio. $  
Head- 
hunterne 
(2012)  

146,4 mio. $ 
Mama  
(2013) 

286,2 mio. $ 
Oblivion 
(2013)  

Charmerende kroophold på

Slukefter Kro
Slukefter Kro er den traditionsrige danske kro med masser af 
charme, dejlig, vellavet mad og idylliske og historiske omgivelser 
i altid skønne Sønderjylland. Slukefter Kro er den danske kro, 
når den er bedst! Dealen inkluderer indkvartering i dobbelt-
værelse med kaffe/hjemmebag ved ankomst, lækker 4-retters 
menu samt stor morgenbuffet. Prisen fra KUN 798 kr. gælder
for 2 pers. med én overnatning. Gyldig
frem til 19. oktober 2014.

Køb nu på
spotdeal.dk

Normalpris 1.596 kr.

798 kr.

Spar 50%
For 2

perSoner

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_maj.indd   1 25/04/14   15.06
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01/05 
POMPEJI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 14
Action / Adventure

THE OTHER WOMAN  . . . . . . . . . . . . . . s 16
Komedie

A THOUSAND TIMES
GOOD NIGHT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 16
Drama 

ABOUT LAST NIGHT  . . . . . . . . . . . . . . s 18
Romantik / Komedie 

GENSYNET  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 18
Drama

08/05 
3 DAYS TO KILL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 19
Action / Thriller

ÆKTE VARE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 20
Drama 

FADING  
GIGOLO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 21
Komedie 

VENUS I PELS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 21
Drama

HELI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 22
Drama / Thriller

15/05 
SELV I DE BEDSTE HJEM  . . . . . . s 22
Drama / Komedie / Thriller

GODZILLA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 23
Action  / Science Fiction 

22/05 
GRACE OF MONACO  . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Drama

THE SALVATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 26
Western 

X-MEN:  
DAYS OF FUTURE PAST  . . . . . . . . . s 27
Action / Adventure

THE UNKNOWN KNOWN . . . . . . . . . . . s 28
Dokumentar

29/05 
MIN SØNS FAMILIE  . . . . . . . . . . . . . . s 28
Drama 

VI ER DE BEDSTE  . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
Drama / Musikfilm 

MALEFICENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
Adventure 

KOLBØTTEFABRIKKEN . . . . . . . . . . . s 32
Komedie / Drama

KINO.DK // MAJ 2014 13



KINO.DK // MAJ 201414

ORIGINALTITEL Pompeii 
  
INSTRUKTØR  
Paul W. S. Anderson  
 
SKUESPILLERE
Kit Harrington, Emily Browning, 
Carrie-Anne Moss, Paz Vega,  
Kiefer Sutherland, Jessica Lucas, 
Jared Harris 
 
LAND Canada, Tyskland, 2014  
 
SPILLETID  105 minutter 
  
PREMIERE

01/05

ACTION /  
ADVENTURE

POMPEJI
LØB FOR LIVET!

M ilo er en tidligere slave fra England, som 
nu er blevet gladiator i den romerske by  

Pompeji. Han forelsker sig i den smukke Cassia, 
som er datter af en rigmand og ufrivilligt forlovet 
til en korrupt romersk senator. Men byen ligger 
for foden af vulkanen Vesuv, og den går uden  
varsel i udbrud. Lava, sten og aske begynder at 
regne ned over byen, og bygninger smuldrer, 
mens jorden skælver. Milo må kæmpe sig gen-
nem de panikfyldte gader for at redde sin elskede 
Cassia og få dem væk, inden byen og dens ind-
byggere bliver begravet levende.

’Pompeji’ genskaber den legendariske natur-
katastrofe, som begravede byerne Pompeji og 
Herculaneum og omkring 16.000 mennesker i år 
79. Begivenheden er en oplagt ramme for en kata-
strofefilm, og det er da også en garvet action-in-
struktør, der har fået opgaven. Paul W. S. Ander-
son har nemlig tidligere skrevet og produceret 
alle Resident Evil-filmene samt instrueret tre af 
dem. Hvis du føler, du kender Kit Harrington, der 
spiller hovedpersonen Milo, er det formentlig 
som Jon Snow i hit-serien ’Game of Thrones’, hvor 
den unge skuespiller har opbygget erfaring med 
sværdkamp.

Under det virkelige vulkanudbrud i år 79 spyede Vesuv  
mindst 10 milliarder kubikmeter lava, pimpsten og aske ud.

76,4 %
80 stemmer

Betal med dit MasterCard®

når du køber din popcorn menu
- så giver vi en upgrade!

Du kan bruge dit MasterCard®

til meget mere, end du tror. 

Upgraden gælder fra lille til mellem eller mellem til stor menu (værdi 10 kr.). Tilbuddet gælder ind til 31/12 2014. 
Kun gyldig i Nordisk Film Biografer. Ved anvendelse af MasterCard ifm. dette tilbud tillægges der ikke gebyr.

  

13050 KINO_annonce_ 190x265.indd   1 3/28/14   4:23 PM
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ORIGINALTITEL  
The Other Woman 
  
INSTRUKTØR Nick Cassavetes  
 
SKUESPILLERE
Cameron Diaz, Leslie Mann,  
Nikolaj Coster-Waldau, Kate Upton, 
Nicki Minaj, Don Johnson 
 
LAND  
USA, 2014 
 
SPILLETID 
109 minutter 
 
PREMIERE

01/05

ORIGINALTITEL  
Tusen ganger god natt 
  
INSTRUKTØR Erik Poppe 
  
SKUESPILLERE   
Juliette Binoche, Nikolaj Coster- 
Waldau, Maria Doyle Kennedy,  

Chloë Annett 
 
LAND  
Irland, Sverige, 
2013 
 
SPILLETID 
117 minutter 
  
PREMIERE

01/05

KOMEDIE

DRAMA

THE OTHER 
WOMAN

A THOUSAND 
TIMES GOOD 
NIGHT

COSTER-WALDAU  
OG KVINDERNE

C

R

arly har med den flotte, succesfulde Mark 
endelig fundet manden i sit liv, men da hun 

tager hjem til hans hus for at overraske ham, er 
det hans kone Kate, der åbner døren. Hverken 
Carly eller Kate havde mistanke om utroskaben, 
og deres fælles raseri bliver starten på et nyt al-
ternativt venskab. Konen og elskerinden indser 
snart, at Mark er fuldstændig ustoppelig og be-
drager dem begge med en tredje (særdeles stor-
barmet) ung kvinde, der heller ikke aner uråd. De 
tre kvinder slår sig nu sammen for at tage udspe-
kuleret hævn over manden, der bare ikke kan hol-
de sig i skindet.

Nikolaj Coster-Waldau har tidligere medvirket 
som birollekarakter i romantiske komedier som 
’Wimbledon’, men med ’The Other Woman’ sprin-
ger den danske Game of Thrones-stjerne ud som 
manden i centrum - og endda i et firkants-drama 
mellem Cameron Diaz, Leslie Mann og undertøjs-
modellen Kate Upton. Instruktøren, der har ført 
de nydelige mennesker sammen, hedder Nick 
Cassavetes. Han er søn af instruktørlegenden 
John Cassavetes, men har for længst selv marke-
ret sig med film som ’She’s So Lovely’ (1997) og 
’The Notebook’ (2004). 

ebecca er en af verdens førende krigsfoto-
grafer. En farlig profession, der kræver, at 

man tager store chancer i verdens brændpunk-
ter, og en dag går det galt, da hun på en opgave 
følger en kvindelig selvmordsbomber i Kabul og 
kommer alvorligt til skade. Hjemme kan hendes 
mand, Marcus, og deres døtre ikke længere klare 
tanken om, at Rebecca lever i konstant livsfare, så 
de stiller hende i et stort, følelsesmæssigt dilem-
ma, hvor hun må vælge mellem karrieren eller 
familien.

En krigsfotografs oplevelser har tidligere været 
skildret på film, bl.a. i den gribende ’The Killing 
Fields’ (1984) om Pol Pots rædselsmassakre, og  
’Welcome to Sarajevo’ (1997) om konflikten i 
Bosnien-Hercegovina. ’A Thousand Times Good 
Night’ er nyeste bidrag til genren og foregår i 
det urolige Afghanistan. Juliette Binoche spiller 
hovedrollen som Rebecca, og den franske skue-
spillerinde har tidligere befundet sig i krigsram-
te områder i storfilmen ’The English Patient’ fra 
1996. Rollen som sygeplejerske under Anden 
Verdenskrig indbragte hende tilmed en Oscar. 
Danske Nikolaj Coster-Waldau spiller hendes 
mand Markus, og han er også aktuel i komedien 
’The Other Woman’, som du kan læse om ovenfor.

KRIGEN ELLER FAMILIEN?

81,3 %
106 stemmer

COSTER-WALDAU!

2 X

T E A M W O R K  S E R I O U S LY 
A F F E C T S  Y O U R  B R A I N

WWW. A A U . D K
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3 DAYS TO KILL
DRAB MED UDLØBSDATO

E than Renner har problemer nok. Arbejdet 
som CIA-agent gennem flere år har været 

for farligt og for hektisk til at etablere et forhold 
til datteren, og han har for længst droppet al 
kommunikation med sin kone. Efter en mislyk-
ket mission bliver det endnu værre for Renner. 
Han er døende og har kun få måneder tilbage.  
Derfor opsøger han sin datter, men tilbydes sam-
tidig en særlig medicin, der kan redde hans liv. 
Prisen er simpel. Dræb verdens farligste terrorist 
inden for de næste tre dage.

Kevin Costner har hovedrollen som den hårdtprø-
vede agent med datter på slæb (Hailee Steinfeld) 
i actionfilmen, der er i familie med film som ’The 
Transporter’ (2002) og ’Taken’ (2008). Selskabet 
bag titlerne hedder EuropaCorp, som er blevet 
specialister i film om karakterer med ryggen mod 
muren, tiden imod sig og et stort arsenal af selv-
forsvar i baghånden. Og så kan man altid regne 
med en Audi eller to i en hektisk biljagt ved højlys 
dag. McG (Terminator Salvation) har instrueret, 
og rollen som Kevin Costners hustru spilles af 
Connie Nielsen.

Historien og manuskriptet er skrevet af franskmanden Luc Besson.

ORIGINALTITEL 3 Days to Kill 
  
INSTRUKTØR  McG  
 
SKUESPILLERE
Kevin Costner, Hailee Steinfeld, 
Amber Heard, Connie Nielsen 
 
LAND  
England, Frankrig, Tyskland, 2014 
  
SPILLETID  117 minutter 
  
PREMIERE

08/05

ACTION /  
THRILLER

Instruktøren Anna Odell lod sig i 2009 indlægge på psykiatrisk  
afdeling i forbindelse med et kunstprojekt.

ORIGINALTITEL  
About Last Night 
  
INSTRUKTØR Steve Pink  
 
SKUESPILLERE
Kevin Hart, 
Michael Ealy,  
Joy Bryant, 
Regina Hall 
 
LAND  
USA, 2014 
 
SPILLETID 
100 minutter 
 
PREMIERE

01/05

ORIGINALTITEL Återträffen 
  
INSTRUKTØR Anna Odell 
  
SKUESPILLERE  
Anna Odell, Sandra Andreis,  
Kamila Benhamza, Anders Berg 

 
LAND  
2013, Sverige 
  
SPILLETID 
88 minutter 
  
PREMIERE

01/05

ROMANTIK /  
KOMEDIE

DRAMA

ABOUT 
LAST NIGHT

GENSYNET

HISTORIER FRA  
SOVEVÆRELSET

D

D

anny og Bernie er gode venner, der deler 
alle røverhistorierne fra gårsdagens scorin-

ger - eller forsøg på samme. Debbie og Joan er 
tætte veninder, der ligeledes bruger hinanden til 
at diskutere det modsatte køn. Da Joan og Bernie 
begynder at flirte, får de præsenteret Danny og 
Debbie for hinanden, og ægte følelser opstår. Nu 
må de førhen så kyniske singler pludseligt for-
holde sig til at være i et seriøst parforhold, der 
bevæger sig væk fra baren ind i soveværelset og 
ud i den virkelige verden.

Komedien ’About Last Night’ er inspireret af Da-
vid Mamets teaterstykke ’Sexual Perversity in 
Chicago’ (1974), der i 1986 blev filmatiseret som 
’About Last Night’ (på dansk ’Dig & Mig’) med Rob 
Lowe og Demi Moore i hovedrollerne. 80er-fil-
men handlede også om forholdet mellem Debbie 
og Danny samt de to godmodige venner Bernie 
og Joan, men sammenligningerne de to film imel-
lem standser der. Steve Pinks opdaterede version 
låner karakternavnene og omstændighederne, 
men lægger i sin film mere vægt på den komik, 
der opstår, når mænd og kvinder forsøger at ana-
lysere sig frem til parforholdets dybere mening.

en svenske kunstner Anna Odell blev mob-
bet i folkeskolen, og nu er det blevet tid 

til skoleklassens 20-års jubilæum. Anna er ikke 
inviteret, men dette standser hende ikke i at for-
søge at gøre op med fortiden. Hun laver i stedet 
en filmisk dramatisering af, hvad der ville være 
sket, hvis hun var mødt op for at konfrontere 
barndommens tyranner… ikke overraskende går 
alt fuldstændig galt, og det er kun begyndelsen. 
Efter det fiktive gensyn opsøger Odell nemlig 
sine virkelige, tidligere klassekammerater for at 
vise dem filmen og få deres reaktion.

Debutfilmen ’Gensynet’ er et formeksperiment, 
der sætter fokus på konsekvenserne af mobning. 
Instruktøren Anna Odell placerer sig selv i cen-
trum i et drama baseret på virkelige begivenhe-
der for at reflektere over skyld og ansvar. Ved 
hjælp af en grænsesøgende fortælling et sted 
mellem virkelighed og iscenesættelse, og med 
brugen af stand-ins og rekonstruktioner, viser 
Odells hævnfantasi de ubehagelige konsekvenser 
af mobning uden filter. 

MOBBEOFFERETS  
FILMFANTASI
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M ikael fra Brøndby Strand drømmer sam-
men med sine venner om at kunne leve af 

at rappe og lave musik. Han er den mest seriøse 
i gruppen, og da den mere etablerede kunstner, 
Apollo, får øjnene op for den unge fyrs evner bag 
en mikrofon, bliver han hyret til at skrive Apollos 
sange. Men Mikael skal ikke glemme, hvor han 
kommer fra, og drengene i hans gruppe begynder 
efterhånden at tvivle på hans loyalitet. Samtidig 
opdager Apollo, at Mikael har mere talent end 
ham selv.

’Ækte Vare’ er ikke kun en film men også titlen på 
rapperen Gillis debut-EP. Gilli (med det borgerli-
ge navn Kian Rosenberg Larsson) spiller selv ho-
vedrollen i filmen, der er instrueret af debutanten 
Fenar Ahmad. Plottet foregår i et indvandrermiljø 
på Vestegnen, men handler mere om venskaber 
og kunstnerisk udfoldelse end hudfarve. Rappen 
fylder en del i filmen, og musikken er leveret af 
Gilli selv samt S!vas, Benny Jamz og Reza.

ÆKTE VARE
KEND DINE RØDDER

Da filmens trailer fik sin debut på www.kino.dk,  
blev den set af 40.000 allerede det første døgn.

ORIGINALTITEL Ækte Vare 
  
INSTRUKTØR Fenar Ahmad  
 
SKUESPILLERE
Kian Rosenberg Larsson,  
Ali Sivandi, Marijana Jankovic, 
Rasmus Hammerich 
 
LAND Danmark, 2014 
  
SPILLETID  89 minutter 
  
PREMIERE

08/05

DRAMA

ORIGINALTITEL Fading Gigolo 
  
INSTRUKTØR John Turturro 
 
SKUESPILLERE
John Turturro, Woody Allen,  
Sofía Vergara, Sharon Stone,  
Vanessa 
Paradis, Liev 
Schreiber 
 
LAND USA, 
2013  
 
SPILLETID 
90 minutter 
 
 
PREMIERE

08/05

ORIGINALTITEL  
La Vénus à la fourrure 
  
INSTRUKTØR Roman Polanski  
 
SKUESPILLERE
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric 

 
LAND  
Frankrig, 
Polen, 2013 
  
SPILLETID 
76 minutter 
  
PREMIERE

08/05

KOMEDIE

DRAMA

FADING 
GIGOLO

VENUS  
I PELS

WOODY ALLEN  
SOM ALFONS

M

T

idaldrende Fioravante lokkes til at prø-
ve livet som gigolo for at tjene en ekstra 

skilling til hans ven Murray, der er i pengenød. 
Murray agerer hans uerfarne alfons, som finder 
kunder ”til butikken”, og første job er to kontakt-
hungrende veninder. Fioravante opdager, at han 
slet ikke er dårlig til arbejdet som gigolo, men da 
han senere kommer i nærkontakt med den kyske, 
jødisk-ortodokse enkefrue Avigal, vækkes noget i 
ham, som han ikke vidste, han ledte efter.

’Fading Gigolo’ er John Turturros femte spillefilm 
som instruktør, og han har valgt sig selv til rol-
len som moderne Don Juan (eller prostitueret, 
om man vil). Turturro er kendt som alsidig skue-
spiller fra fx Coen-brødrenes ’O Brother, Where 
Art Thou?’ (2000) og to af Transformers-filmene. 
Woody Allen spiller hans gode ven og alfons. Al-
len er selv kendt som instruktør af talrige komedi-
er om kærligheden og vanskelige forhold mellem 
mennesker, bl.a. ’Annie Hall’ (1977). Blandt de 
smukke kvinder, som Turturro får lov at behage, 
finder vi Sofía Vergara (TV-serien ’Modern Fa-
mily’), Sharon Stone (Casino) og Vanessa Paradis 
(Pigen på broen).

eaterinstruktøren Thomas er en utilfreds 
mand. Han har brugt timevis på at finde 

hovedrollen til sit nye stykke, som skal sættes 
op i Paris, men standarden blandt kandidaterne 
er overraskende lav. Ikke én har haft noget, der 
ligner format til den vigtige hovedrolle. Thomas 
er klar til at forlade teatret i ren ærgrelse, men 
så træder Vanda pludselig ind på scenen. Hun er 
alt det, som Thomas hader, men på scenen er hun 
en fuldkommen forandret kvinde, der til fulde 
forstår hovedrollens allerinderste og mest intime 
motiver. Efterhånden som sceneprøvens minut-
ter glider over i timer - og stemningen mellem de 
to intensiveres - udvikler Thomas’ fascination sig 
til en ren besættelse…

’Venus i pels’ er baseret på et teaterstykke fra 
2010 af David Ives med kun to skuespillere på 
scenen, hvor instruktøren Thomas sætter Leo-
pold von Sacher-Masochs roman op som teater. 
Filmversionen er skrevet og instrueret af Roman 
Polanski (Chinatown) og har Mathieu Amalric 
og Emmanuelle Seigner i de to roller. Amalric er 
bl.a. kendt for at spille skurken Dominic Greene i 
James Bond-filmen ’Quamtum of Solace’ (2008), 
og Seigner er hyppigt medvirkende i Polanskis 
film, hvor hun tidligere har spillet med i ’Frantic’ 
(1988), ’Bitter Moon’ (1992) og ’The Ninth Gate’ 
(1999). Filmen deltog i konkurrencen om Guldpal-
men på Cannes-festivalen sidste år.

POLANSKI PÅ  
DE SKRÅ BRÆDDER
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78,5 %

Læs  
mere  
side 34

136 stemmer

ORIGINALTITEL Godzilla 
  
INSTRUKTØR Gareth Edwards 
 
SKUESPILLERE
Aaron Taylor-Johnson,  
Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, 
David Strathairn, Juliette Binoche, 
Sally Hawkins, Ken Watanabe 
 
LAND USA, Japan, 2014 
  
SPILLETID  123 minutter 
  
PREMIERE

15/05

ACTION /  
SCIENCE FICTIONS iden Joe Brody mistede sin kone under en 

uforklarlig begivenhed på et atomkraft-
værk i Japan, har han søgt efter sandheden bag 
ulykken. Den officielle forklaring lyder, at kraft-
værket blev ramt af et jordskælv, men Brody 
har fået færten af et langt værre (og betydeligt 
større!) ophav. Noget lurer under overfladen, 
og når ”det” vender tilbage, vil mennesket blive 
reduceret til jordklodens næste truede art. Bro-
dy får desværre ret i sine forudsigelser, men in-
gen - ikke engang ham selv - havde forestillet sig 
omfanget af det væsen, der dukker op fra havets 
dyb. Nu må menneskeheden stå sammen for at 
standse sin egen udslettelse og bekæmpe et 106 
meter højt monster - bedre kendt som Godzilla.

Verdens mest kendte monster, Godzilla, fylder 
i år 60, hvilket Warner Bros. har valgt at mar-
kere med en ny ambitiøs film om det japanske 
giga-reptil, der tilmed aldrig har været større. I 
instruktørstolen sidder britiske Gareth Edwards, 
der imponerede med lavbudget-filmen ’Monsters’ 
(2010), og i rollerne som menneskelig modstand 
ses bl.a. Bryan Cranston (Breaking Bad) og Aaron 
Taylor-Johnson (Kick-Ass). Filmen er godkendt af 
det japanske produktionsselskab Toho, der ejer 
de originale rettigheder til det elskede uhyre. 
En ære, man ikke kan tage for givet, da selvsam-
me selskab afskrev sig enhver forbindelse med  
Roland Emmerichs udskældte filmversion fra 
1998.

Godzilla har kæmpet mod adskillige andre monstre, bl.a. King Kong i 1962.

ORIGINALTITEL Heli 
  
INSTRUKTØR Amat Escalante  
 
SKUESPILLERE
Armando Espitia, Andrea Vergara,  
Linda González, Juan Eduardo 
Palacios 
 
LAND  
Mexico,  
Frankrig,  
Tyskland,  
Holland, 2013 
 
SPILLETID 
105 minutter 
 
PREMIERE

08/05

ORIGINALTITEL Dans la maison 
  
INSTRUKTØR François Ozon 
  
SKUESPILLERE  
Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin  
Scott Thomas, Emmanuelle Seigner 

 
LAND  
Frankrig, 2012 
  
SPILLETID 
105 minutter 
  
PREMIERE

15/05

DRAMA /
THRILLER

DRAMA /  
KOMEDIE /  
THRILLER

HELI

SELV I DE 
BEDSTE 
HJEM

UNG KÆRLIGHED  
OG KOKAIN

B

D

eto er under uddannelse som politikadet og 
kæreste med Estela, som bor i hendes brors 

hus. Gang på gang prøver Beto at overtale Estela 
til at dyrke sex, men hun afviser ham af frygt for 
at blive gravid. Han foreslår derfor, at de stikker 
af og bliver gift, men for at finansiere deres fælles 
fremtid beslutter Beto sig for at stjæle beslaglagt 
kokain og gemme det hjemme hos Estela og hen-
des storebror, Heli. En plan der snart løber løbsk 
og får fatale konsekvenser.

Instruktøren Amat Escalante modtog sidste år 
prisen for bedste instruktør på Cannes-festivalen 
for sit rystende portræt af et yderst voldeligt Me-
xico. Filmen var også nomineret til hovedprisen 
og er bl.a. blevet rost for sin rå realisme, der bl.a. 
skyldes de debuterende skuespillere Armando 
Espitia, Andrea Vergara, Linda González og Juan 
Eduardo Palacios. Hæderen betød også, at ’Heli’ 
blev indstillet som Mexicos Oscar-kandidat ved 
årets uddeling.

en midaldrende fransklærer, Germain, har 
en mislykket forfatterkarriere på CV’et. 

Han får dog vakt en side af sig selv, som længe 
har været begravet, da Claude, en af hans elever, 
begynder at skrive begavede, udpenslende stile, 
bl.a. om sit begær efter klassekammeraten Rap-
has mor. Mens Germain læser stilene op for sin 
hustru Jeanne, der måbende lytter og bliver pir-
ret af dem, udvikler hans besættelse af Claudes 
historier til at blive meget lig Claudes besættelse 
af Raphas mor.

François Ozon har tidligere med ’Swimming Pool’ 
(2003) skildret en udtørret forfatter, hvis kreati-
vitet vækkes i mødet med en seksuelt udfarende 
kvinde. Nogle af de samme emner udforskes i 
’Selv i de bedste hjem’, hvor Germains oplevede 
virkelighed måske, måske ikke, er den egentlige 
virkelighed. Filmen kan nok bedst kategoriseres 
som et ikke humorforladt spændingsdrama i stil 
med visse af Hitchcocks værker. I hovedrollen 
som Germain finder vi Fabrice Luchini, der også 
medvirkede i Ozons ’Potiche’ (2010), og Kristin 
Scott Thomas har man kunnet opleve i både ame-
rikanske og internationale produktioner.

LITTERÆR BESÆTTELSE

GODZILLA
SIZE MATTERS!
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GRACE  
OF  
MONACO
MENNESKET BAG MYTEN

Filmen åbner årets  
festival i Cannes, der  
starter den 14. maj.ORIGINALTITEL  

Grace of Monaco     
 
INSTRUKTØR  Olivier Dahan 

SKUESPILLERE
Nicole Kidman, Tim Roth,  
Frank Langella, Paz Vega,  
André Penvern, Derek Jacobi,  
Parker Posey, Milo Ventimiglia,  
Roger Ashton-Griffiths, Olivier Rabourdin 

LAND  
Frankrig, USA, Belgien, Italien, 2014  
  
SPILLETID  103 minutter 
  
PREMIERE

22/05

DRAMA

H istorien om Grace Kelly er 
ikke bare én, men mange. 

Den amerikanske skuespiller slog 
igennem med en birolle i ’High 
Noon’ (1952), og året efter blev 
hun Oscar-nomineret for ’Mo-
gambo’. Kort efter begyndte et 
frugtbart samarbejde med Alfred 
Hitchcock, der resulterede i ’Dial 
M for Murder’, ’Rear Window’ og 
’To Catch a Thief’, og hun vandt 
tilmed en Oscar for sin rolle i ’The 
Country Girl’. Men allerede i 1956 
forlod den verdensberømte skue-
spillerinde Hollywood og blev gift 
med fyrst Rainier 3. af Monaco, 
som hun fik tre børn med.

Det er her, seks år inde i ægte-
skabet, at filmen om hendes liv 
tager sin begyndelse. Hverdagen, 
i mangel af et bedre ord, har ind-
fundet sig for Prinsessen af Mo-
naco, og imens Alfred Hitchcock 
forsøger at overtale legenden til 
et comeback på det store lærred, 
ligger hendes mand i skarp dialog 
med præsident Charles De Gaulle.  
Frankrig udviser stor interesse i 
det luksuriøse fyrstedømme, der 
står overfor en usikker fremtid.

Det kan undre, at man ikke tidlige-
re har portrætteret Grace Kellys 
usædvanlige liv, men nu sker det 
med Nicole Kidman (Moulin Rou-
ge!) i titelrollen og Tim Roth (Re-
servoir Dogs) som Rainer 3. af Mo-
naco. Biografien er instrueret af 
franskmanden Olivier Dahan, der i 
2007 havde stor suc-
ces med sit portræt 
af Edith Piaf i filmen 
’La vie en rose’.
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ORIGINALTITEL The Salvation 
  
INSTRUKTØR Kristian Levring  
 
SKUESPILLERE
Mads Mikkelsen, Mikael Persbrandt,  
Eva Green, Jeffrey Dean Morgan, 
Eric Cantona, Jonathan Pryce,  
Nanna Fabricius Øland 
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  100 minutter 
  
PREMIERE

22/05

WESTERN

THE SALVATION
DEN GODE, DEN ONDE OG MADS MIKKELSEN

D en danske emigrant John har ventet årevis 
på at få sin kone og søn til USA. Årtiet er 

1870erne, hvor brutalitet og lovløshed hersker 
blandt de gæve nybyggere, og da John endelig får 
sit ønske opfyldt, bliver familien kort efter deres 
ankomst udsat for en forfærdelig forbrydelse. 
John slår gerningsmanden ihjel, men da den nå-
desløse Oberst Delarue, som er bror til gernings-
manden, hører om drabet, skyr han ingen midler 
for at få hævn. Den forrådte og udstødte John har 
ingen anden mulighed end at forvandle sig til en 
frygtløs kriger i kampen mod Delarue.

’The Salvation’ er en dansk western med Mads 
Mikkelsen i hovedrollen og en lang række inter-
nationale navne i birollerne. Svenske Mikael Pers-
brandt (Hobbitten: Dragen Smaugs ødemark), 
amerikanske Jeffrey Dean Morgan (Watchmen), 
franske Eva Green (Casino Royale) og Eric Can-
tona (Looking for Eric) samt britiske Jonathan 
Pryce (Pirates of the Caribbean) er alle at finde på 
rulleteksterne. Selvom der tidligere er produceret 
westerns i Danmark, er ’The Salvation’ en markant 
mere seriøs og brutal affære end de såkaldte kar-
toffelwesterns fra 1970erne. Filmen er instrueret 
af Kristian Levring, som stod bag det fjerde Dog-
me-bidrag, ’The King Is Alive’ (2000).

Nanna Fabricius Øland, kendt som sangeren Oh Land,  
spillefilmsdebuterer i ’The Salvation’.

73,9 %
53 stemmer

X-MEN:  
DAYS OF FUTURE PAST
MUTANTER PÅ TIDSREJSE

I en nær fremtid kæmper mutanter en dag-
lig kamp for overlevelse. Mutanterne fra 

X-Men er splittet, og de har kun ét valg tilbage: At 
sende en person tilbage i tiden for at forhindre 
en begivenhed, der nu truer både mennesker og 
mutanters eksistens. Den eneste, der kan over- 
leve en tidsrejse, er den næsten usårlige Wolve-
rine, men mødet med de yngre X-Men - og især 
deres fjender - er ingen let opgave for den ellers 
kampvante superhelt.

Bryan Singer vender tilbage til det filmiske uni-
vers, han var med til at skabe i 2000 med ’X-Men’, 
og inkorporerer plottrådene fra sine egne film 
samt Matthew Vaughns ’X-Men: First Class’ 
(2011). Det betyder bl.a., at både James McAvoy 
og Patrick Stewart spiller Professor Xavier, og at 
Michael Fassbender spiller en yngre udgave af 
Ian McKellens ikoniske skurk, Magneto. Hugh 
Jackman er blandt de tilbagevendende fra de 
gamle film, mens bl.a. Jennifer Lawrence repræ-
senterer First Class-medlemmerne. Filmen er ba-
seret på en af de mest skelsættende historier fra  
Marvels superheltetegneserie, skabt i 1981 af 
forfatteren Chris Claremont og tegneren John  
Byrne, og vil efter Bryan Singers udsagn blive  
efterfulgt i 2016 af ’X-Men: Apocalypse’.

88,8 %
497 stemmer

ORIGINALTITEL  
X-Men: Days of Future Past 
 
INSTRUKTØR Bryan Singer 
 
SKUESPILLERE
Hugh Jackman, Michael Fassbender, 
James McAvoy, Ian McKellen,  
Patrick Stewart, Jennifer Lawrence, 
Jason Flemyng, Nicholas Hoult, 
Halle Berry, Ellen Page, Shawn  
Ashmore, Peter Dinklage, Lucas Till,  
Booboo Stewart, Daniel Cudmore 
 
LAND USA, UK, 2014  
 
SPILLETID  Afventer 
  
PREMIERE

22/05

ACTION /  
ADVENTURE

I ’X-Men: Days of Future 
Past’ optræder mutan-
ter som Bishop, link, 
Sunspot,Warpath og 
Quicksilver for første 
gang på film.
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Snyd ikke Dem selv for originalen! Hollywood er 
allerede ved at planlægge en genindspilning.

ORIGINALTITEL  
The Unknown Known     
 
INSTRUKTØR  Errol Morris 

MEDVIRKENDE 
Donald Rumsfeld, Errol Morris  

LAND  
USA, 2013 
 
SPILLETID 
96 minutter 
 
PREMIERE

22/05

DOKUMENTAR

THE  
UNKNOWN  
KNOWN
BAG OM DONALD 
RUMSFELD

D onald Rumsfeld var amerikansk forsvars-
minister under Gerald Ford fra 1975-77 og 

igen under George W. Bush fra 2001-06. Doku-
mentaren følger den amerikanske høgs karriere 
fra de tidlige dage som kongresmedlem i 60erne 
frem til planlægningen af invasionen af Irak i 
2003 og stiller spørgsmålstegn ved Rumsfelds 
bedrifter ved at diskutere dem med manden selv.  

Instruktøren Errol Morris hører til dokumen-
tarfilmens absolut mest markante profiler. Han 
skrev i 1988 filmhistorie med dokumentaren 
’The Thin Blue Line’, som lagde præcedens for 
genrens efterfølgende brug af dramatiske rekon-
struktioner. Med den politiske portrætfilm ’The 
Unknown Known’ har Morris lavet en åndsbe-
slægtet film til ’The Fog of War: Eleven Lessons 
from the Life of Robert S. McNamara’ (2003), for 
hvilken han vandt en Oscar.

VI ER DE BEDSTE!
POWER-PUNK-PIGER

S tockholm 1982. Bobo og Klara på 13 år er 
bedste veninder, men ikke ligesom alle an-

dre. De går mest op i svenske punkbands, selvom 
alle siger, at punken er død, og ligner med deres 
korte hår mere drenge end piger. Det gør dem 
udstødt i klassen, og der er heller ikke meget 
støtte at hente på hjemmefronten. Piger spiller 
ikke punkmusik, men på trods af det - eller måske 
netop derfor - beslutter Bobo og Klara sig for at 
danne et punkband. Ingen af dem har spillet på 
instrumenter før, men da de ser den ligeledes ud-
stødte, dybt religiøse og langhårede Hedvig spil-
le klassisk guitar til et skolearrangement, er de 
overbeviste om, at de har fundet bandets tredje 
medlem.

Med ’Vi er de bedste!’ vender Lukas Moodysson 
tilbage til sit hjemland, Sverige, efter en kort 
udlandskarriere med filmen ’Mammut’ i 2009. 
Stilmæssigt vender han også tilbage til rødderne 
fra spillefilmsdebuten ’Fucking Åmål’ (1998), hvor 
to teenagepigers spirende seksualitet danne-
de grundlag for en realistisk og opløftende for- 

tælling om ikke at lade sig kue af omverdenens  
fordomme. ’Vi er de bedste!’ har, som titlen an-
tyder, samme budskab, men denne gang er det 
dynamikken i en gruppe på tre piger, der er Moo-
dyssons fokus, hvilket dog aldrig går ud over det 
vigtigste: Psykologien hos det unge trekløver og 
deres skiftevise her-kommer-jeg-attitude og typi-
ske teenageusikkerhed.

Netop karakterpsykologien er Lukas Moodyssons 
force, og han forstår unge på en helt særlig måde, 
der kan sammenlignes med landsmanden Ingmar 
Bergmans ’Fanny og Alexander’ (1982) og danske 
Bille Augusts ’Zappa’ (1983). ’Vi er de bedste!’ er 
baseret på en graphic novel af instruktørens kone, 
Coco Moodysson, og tonen er realistisk, men ikke 
nedslående som i instruktørens feel-bad-film, ’Lilja 
4-ever’ (2002) og ’Et hul i mit hjerte’ (2004). Må-
den, hvorpå der slås et slag for de udstødte og la-
der dem finde livsglæden gennem musikken (også 
selvom de ikke er særligt gode), er på én gang 
opløftende, rørende og pokkers vedkommende. 
Sådan skal en ungdomsfilm skæres.

MÅNEDENS
ANBEFALING 

ORIGINALTITEL Vi är bäst! 
 
INSTRUKTØR Lukas Moodysson 
 
SKUESPILLERE
Mira Barkhammar, Mira Grosin, 
Liv LeMoyne, David Dencik 
 
LAND Sverige, 2013 
  
SPILLETID  102 minutter 
  
PREMIERE

29/05

DRAMA /  
MUSIKFILM

ORIGINALTITEL  
Soshite chichi ni naru 
  
INSTRUKTØR Hirokazu Koreeda 
  
SKUESPILLERE
Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, 
Yôko Maki, Rirî Furankî, Jun Fubuki, 
Shôgen Hwang 

LAND  
Japan, 2013 
 
SPILLETID 
121 minutter 
 
PREMIERE

29/05

DRAMA

MIN SØNS
FAMILIE
JAPANSK PRISVINDER

F amilien Nonomiya er en succesfuld og 
moderne kernefamilie.  Hårdt arbejde har 

sikret faren den rette karriere, de har en velop-
dragen søn på seks år, og deres lejlighed er som 
taget ud af et boligmagasin. Familien Saiki lever 
diametralt modsat. Pengene er få, men de lever et 
lykkeligt liv med deres børn som det altafgørende 
omdrejningspunkt. Normalt ville de to familiers 
veje aldrig have krydset hinanden. Men en dag 
får Nonomiya-familien et usædvanligt opkald fra 
hospitalet. Ved fødslen blev deres søn ombyttet 
med et andet barn på hospitalet…

’Min søns familie’ er en imponerende film, der 
stiller nogle enorme spørgsmål, men samtidig 
formår at få en varm og humoristisk fortælling ud 
af det til tider hjerteskærende materiale. Fami-
liernes forskellige værdier belyses uden løftede 
pegefingre, og filmens skuespilpræstationer og 
instruktion kan tage æren for et sjældent balan-
ceret drama. Instruktøren er den prisvindende 
Hirokazu Koreeda (Nobody Knows), der også 
blev hædret for ’Min søns familie’ med juryens  
specialpris på sidste års filmfestival i Cannes. 

  Fucking Åmål 25 %
  The Runaways 22 %
  You & Me Forever 17 %
  Supervoksen 14 % 
  Zappa 12 %
  Fanny og Alexander 5 %
  Tilsammans 2 %
  Et hul i mit hjerte 1 %
  Lilja 4-ever 1 %
  Little Miss Sunshine 1 %

Sådan skal en  
ungdomsfilm skæres.

FILMENS
ANATOMI
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D u kender eventyret om Tornerose, som 
forbandes af en ond heks og må sove 

i 100 år. Men hvordan ser den historie ud fra 
heksens synspunkt? ’Maleficent’ fortæller hi-
storien bag eventyret, om hvordan heksen 
engang var en fe, som fik stjålet sine vinger. 
Som hævn har hun kastet en forbandelse over 
kongehusets lille prinsesse Aurora. På sin 16 
års fødselsdag vil pigen falde i en dyb søvn, 
som kun ægte kærlighed kan vække hende fra. 
Aurora vokser op i skjul hos sine fe-gudmødre i 
skoven, hvor Maleficent finder den lille pige og 
sørger for, at prinsessen også kender hendes 
side af sagen. Snart er Aurora fanget i et magt-
spil mellem sin far, menneskekongen, og skovens 
mørke dronning. 

Der er altid flere sider af samme sag. I dette til-
fælde gælder det en velkendt skurkekarakter, 
som måske ikke er så ond alligevel, og den gode 
kong Stefan, som måske ikke er så uskyldig, som 
han ser ud. Det kommer an på øjnene, der ser. 
Disney har baseret plottet og en stor del af pro-
duktionsdesignet på selskabets egen tegnefilm 
’Tornerose’ fra 1959. Der blev det ikoniske billede 
af heksen med djævlehorn, kappe og blodrøde 
læber skabt, som Angelina Jolie fører videre i 
den nye film. Robert Stromberg debuterer som 
instruktør, men han har tidligere været produk-
tionsdesigner på film som ’Avatar’, ’Alice i Even-
tyrland’ og ’Oz: The Great and Powerful’, så han 
er lidt af en ekspert i at fremstille episke fantasi- 
universer.

80,1 %
141 stemmer

Den lille pige, der spiller Aurora som barn, er Angelina Jolies datter Vivienne.  
Andre børn var nemlig bange for Jolie i sit heksekostume.

ORIGINALTITEL Maleficent 
  
INSTRUKTØR Robert Stromberg 
  
SKUESPILLERE
Angelina Jolie, Elle Fanning,  
Juno Temple, Brenton Thwaites, 
Sharlto Copley 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  135 minutter 
  
PREMIERE

29/05

ADVENTURE

MALEFICENT
OND HEKS MED GODE INTENTIONER

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 afslut-
tende eksamensbevis og få mulighed for 
job inden for mode, styling, makeup og 
skønhed samt Tv, teater og film m.m.

NYHED: Vi anvender MAC til den profes-
sionelle makeup undervisning.

Der tilbydes også 10 ugers håropsætnings-
kursus og professionelt Makeup kursus med 
undervisning en aften om ugen samt CND 
negleteknikker uddannelsen.

Model: Maria Schaub,  Stylist: Helle Stenbæksgaard

Art of ann. KINO.DK-190x265mm-april14.indd   1 14/04/14   04.09
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NÆSTE MÅNEDS FILM

04/06
EDGE OF TOMORROW
Fremtidsfilm med Tom Cruise

05/06
DET HEMMELIGE FLY
Våbennedkastning i Indien

A MILLION WAYS  
TO DIE IN THE WEST
Seth MacFarlane skyder på 
det hele

MIRAKLET
Dansk trekantsdrama

LOCKE
Ud at køre med Tom Hardy

THE DOUBLE
Dobbeltgængeren på komedie

12/06
CYKELMYGGEN OG  
MINIBILLEN
Dansk tegnefilm

EN FLÆNGE I HIMLEN
Ung kærlighed

FRANK
Michael Fassbender med 
maske

TRANSCENDENCE
Menneske mod maskine

WALESA - HÅBETS MAND
Historien om den polske 
præsident

19/06
22 JUMP STREET
Tilbage på skolebænken

LABOR DAY
Af instruktøren bag  
’Up in the Air’

OF HORSES AND MEN
Mit kongerige for en (islandsk) 
hest

WALKING ON SUNSHINE
Musical med 80’er-hits

26/06
ENOUGH SAID
Lyt ikke til en forsmået  
ekskone

LEV STÆRKT
Mærk konsekvenserne

JUNI

THE DOUBLE

22 JUMP STREET

LABOR DAY A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST

LEV STÆRKT

EDGE OF TOMORROW

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

D a den alternative behandler Acacia idøm-
mes en mentalundersøgelse på en psykia-

trisk afdeling, får hun pludseligt mulighed for at 
hjælpe en masse nye mennesker. Hun er nemlig 
overbevist om, at hun kan give sine medpatien-
ter mere livskvalitet ved at erstatte medicin med 
clairvoyance, hypnose og kaffegrums. Den nye 
tilgang skaber stor glæde på afdelingen, men 
overlægen tager kampen op imod Acacia og hen-
des new age-metoder. Ifølge ham er hun en syg 
kvinde, og den eneste løsning på galskaben er 
stærk medicinering.

Den filmskoleuddannede Morten BH debuterer 
med ’Kolbøttefabrikken’ som spillefilmsinstruk-
tør, men har tidligere ageret manuskriptforfatter 
og instruktør på den prisvindende satireserie 
’A-klassen’, der blev vist på DR2 i 2012. Det er der-
for heller ikke uprøvede kræfter, der medvirker 
i filmskaberens film om livet blandt de mentalt 
udfordrede. Foruden mindre roller til rutinerede 
komikere som Mick Øgendahl, Mia Lyhne og Si-
mon Jul ses Paprika Steen i hovedrollen som den 
velmenende terapeut.

ORIGINALTITEL  
Kolbøttefabrikken 
  
INSTRUKTØR Morten BH  
 
SKUESPILLERE
Paprika Steen, Allan Hyde,  
Mick Øgendahl, Mia Lyhne,  
Zlatko Buric, Jesper Asholt,  
Simon Jul, Ole Boisen  
 
LAND Danmark, 2014 
  
SPILLETID  Afventer 
  
PREMIERE

29/05

KOMEDIE /  
DRAMA

KOLBØTTEFABRIKKEN
LIVETS GANG I GØGEREDEN



INTERVIEW

eg venter stadig på, at nogen vækker mig,” lyder det fra 
instruktøren Gareth Edwards, da kino.dk møder ham en 

februar-dag for at tale om hans kommende storfilm, ’Godzilla’. 
Edwards er sidst i 30erne, født og opvokset i England og besid-
der en drenget charme, der afslører en umiddelbar begejstring 
- især når det kommer til endeligt at kunne vise sin 106 meter 
høje baby frem. Og timingen af en ny film om reptil-masto-
donten kunne næppe have været bedre. Interessen for mon-
stre i alle afskygninger er med dragerne i ’Game of Thrones’ 
og Hobbitten-filmene, samt sidste sommers veloplagte mon-
stre versus robotter-film, ’Pacific Rim’, større end nogensinde. 

Listen af instruktører, der har kastet sig over monsterfilmen, 
tæller navne som Guillermo del Toro, Steven Spielberg, Peter 
Jackson og J.J. Abrams. Alle har de det tilfælles, at de inderst 
inde er inkarnerede fans af genren, hvilket i dén grad også gæl-
der for Edwards - det nyeste medlem af Hollywoods prestige-
fyldte klike af evige legebørn. ”Jeg er vokset op med de gamle, 
japanske Godzilla-film, men da jeg var barn, forstod jeg ikke, at 
de kom fra Japan. Jeg troede seriøst, at synkroniseringen bare 
var ekstremt dårligt lavet,” griner Edwards, der for længst har 
afkodet den japanske forbindelse.

Spørger man ind til, hvorfor publikum har brug for endnu en 
Godzilla-film, bliver det tydeligt, at instruktøren - på trods af 
udsigten til at udleve den ultimative drengedrøm - selv har gjort 
sig de samme overvejelser. ”Godzilla er et af de mest genkende-
lige ikoner i filmhistorien, og vi har med nutidens CGI endelig 
mulighed for at lave en realistisk version og gøre en vaskeægte 
myte levende,” lyder den første forklaring, før Edwards uddy-
ber: ”Derudover er frygten for at blive spist af et større dyr lig-
ger dybt begravet i vores dna. En frygt der stammer helt tilbage 
fra dengang, vi var hulemænd. Og selvom vi i dag har bygget 
højhuse, som skal beskytte os, så er frygten der stadig. Og når 
hytterne bliver større, bliver monstret større.” Han standser sig 
selv. ”Det lyder måske prætentiøst, men den tanke gjorde på en 
måde ideen om et gigantisk monster, der ødelægger en storby, 
mere virkelig for mig.”

Monstrenes Shakespeare 
Tanken om at takke nej til at instruere en film om selveste God-
zilla, virker i det hele taget absurd for Edwards, der efter sine 
ellers nok så kvalificerede bud på bevæggrunde ender med at 
ryste på hovedet for blot at konstatere: ”Det er simpelthen 
monstrenes Shakespeare. Alle generationer skal have et for-
søg.” 

J'

Gareth Edwards er instruktøren bag Godzillas  

længeventede, altødelæggende tilbagevenden til  

det store lærred. Vi har mødt englænderen til en 

snak om proportioner, om at skabe intimitet i en 

monsterfilm, og om hvordan livet er  

for kort til primadonnaer.

AF STINE TEGLGAARD

… frygten for at blive spist  

af et større dyr ligger dybt 

begravet i vores dna. En frygt 

der stammer helt tilbage fra 

dengang, vi var hulemænd.
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Forrige generations forsøg skete for kun 16 år siden, da man 
hyrede Independence Day-instruktøren Roland Emmerich til 
at iscenesætte en amerikansk version. Resultatet var ’God-
zilla’ (1998), der i dag går under øgenavnet ’Zilla’, efter at det 
rettighedshavende, japanske selskab, Toho Film, slog hånden 
af projektet. Ifølge Edwards indeholder en film om det vel-
kendte monster utallige muligheder rent historiemæssigt: 
”Monsterfilm er som Anden Verdenskrigsfilm. Man kan lave alt 
fra ’Casablanca’ til ’Saving Private Ryan’ om det specifikke tids-
punkt i historien, og det samme gælder dette univers.” Alligevel 
har Toho et par fastlagte dogmer. Selve Godzilla skal besidde 
en vis genkendelighed med det originale monster, og atomvå-
ben skal indgå i fortællingen. Emmerichs film fejlede, men den 
nye version er blevet til i tæt samarbejde med Toho og har det 
japanske moderselskabs fulde opbakning. Derfor er det ikke 
underligt, at Edwards også gerne vil tilfredsstille publikum i 
hjemlandet. ”Helt ærligt, hvis den her film ikke klarer sig godt 
i Japan, så vil jeg virkelig føle, at jeg mislykkes. Så har vi sim-
pelthen ikke fuldført vores opgave,” indrømmer filmskaberen. 

Men hvad er missionen egentlig for Godzilla anno 2014? ”Det er 
en seriøs monsterfilm. Ligesom med al god science fiction er fil-
men en metafor for noget andet. En større sandhed. Det er min 
favoritgenre, og jeg hader science fiction, der ikke handler om 
noget. Sæbeopera i rummet duer bare ikke! En film skal have no-
get vægt eller en skjult sandhed, og de bedste af dem får dig til 
at tage større spørgsmål op til genovervejelse. Så da vi dykkede 
ned i Godzillas historie, var jeg konstant på udkig efter, hvad 
vi egentlig sagde mellem linjerne,” afslører den unge brite og 
fortsætter: ”Temaet for min film er noget i retning af mennesket 
versus naturen. Vi misbruger vores position, og andre genera-
tioner betaler prisen. Og selvom der næppe kommer et kæmpe 
monster og hævner sig på naturens vegne, så findes der naturka-
tastrofer, og det lod vi os i dén grad inspirere af.”

Betyder det, at biografgæsterne skal hamres i hovedet med en 
løftet pegefinger midt i popcorn, cola og masseødelæggelse i 
3D? Ikke ifølge instruktøren selv, der har forsøgt at skabe en fin 
balance mellem rendyrket underholdning og indhold med me-
ning. Publikum kan dog godt forberede sig på, at Godzilla har 
udviklet sig fra at være en endimensionel, altædende skurk til, 
hvad Edwards kalder ’den ultimative antihelt’. ”Godzilla bliver 
aldrig en helt, men vi har givet den personlighed som en enlig 
samurai - en slags Ronin og den sidste af sin art. Den er hver-
ken god eller ond. Den er ren natur og mere som en slags orkan. 
For nogle mennesker er Godzillas ankomst en forfærdelig ting, 
men for andre er det måske det bedste på længere sigt.”

Fra et monster til et andet
Gareth Edwards’ monster bliver med sine 106 meter den største 
Godzilla nogensinde, og projektet ligner det mest ambitiøse 
hidtil. Men hvordan havnede den tilsyneladende jordbund-
ne og beskedne brite i førertrøjen på en af årets største Hol-
lywoodproduktioner?

Som et barn af 70erne var det selvfølgelig ’Star Wars’, der gjor-
de Edwards interesseret i at lave film. Han startede med at lave 
effekter på en britisk TV-serie, og i 2008 vandt han kortfilms-
konkurrencen Sci-Fi-London. Oplevelsen gav den unge mand 
blod på tanden, og to år senere skrev og instruerede Edwards 
spillefilmen ’Monsters’, der blev et internationalt indie-hit. Fil-
men, der handler om en spirende romance i et fremtidigt uni-
vers hærget af monstre, var et sandt one-man-show. Edwards 
skabte selv alle visuelle effekter og agerede endda kamera-
mand. Foruden ham selv og de to skuespillere bestod holdet af 
blot fem andre. Allerede året efter ’Monsters’ sad filmskaberen 
i de store studiers mødelokaler og snakkede fremtidige projek-
ter, hvoraf han valgte at sige ja tak til ’Godzilla’.

’Monsters’ kostede i omegnen af 800.000 dollars at producere, 
mens ’Godzilla’ har et budget på ca. 150 millioner. Har den unge 
instruktør taget munden for fuld? ”Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, 
at jeg ikke følte et pres hver morgen, når jeg kørte op til settet 
og passerede lastbil efter lastbil og den ene skuespillers trailer 
efter den anden. Det var skræmmende, at så mange mennesker 
arbejdede på min film. Men det var samtidig fantastisk, at jeg 
ikke behøvede at tage mig af alt og alle. Jeg ville ikke kunne 
give jer navnene eller funktionerne på mere end 10 ud af de 400 
mennesker på settet,” lyder det ærligt fra Edwards, der havde 
uvirkelige øjeblikke under optagelserne: ”Det bugnede med ta-
lent. En dag stod jeg sammen med tre mænd, der fortalte røver-
historier fra Spielberg-, Kurosawa- og Coppola-produktioner. 
Jeg blev bare ved med at tænke: ’Hvad fanden laver jeg her?’”

En massiv, episk film med hjerte og sjæl
Forskellen mellem at lave alt selv og stå i spidsen for en block-
buster-produktion handler dog ikke kun om proportionelle for-
hold. Edwards kalder det for to helt forskellige oplevelser: ”Min 
første film var meget organisk. På den her produktion er der 
ikke plads til at være spontan på samme måde. Man SKAL have 
en plan. Alt det, der er svært, når man laver en lavbudgetfilm, 
er let på en stor produktion. Og alt det der er let på en lavbud-
getfilm, føles sværere i Hollywood-regi,” lyder det fra instruk-
tøren, der dog ikke tvivler på sine prioriteringer. ”Det vigtigste 
for mig er, at mine to film minder om hinanden ved at vise sjæl-
fulde og smukke øjeblikke midt i al ødelæggelsen. Jeg kigger 

altid efter en modsætning til ondskaben. Noget uskyldigt og 
roligt, der er værdifuldt. Hvis der ikke kommer et par solstråler 
igennem skydækket, så er der ingen mening med det,” fortæl-
ler Edwards, der nogle gange bad resten af filmholdet om at ryk-
ke væk fra optagelserne for at skabe en mere intim stemning. 

Intimitet spiller altså en stor rolle i den nye ’Godzilla’. Filmen 
handler først og fremmest om en familie, der splittes, men sam-
tidig samles af katastrofen, og foruden det gigantiske CGI-bæst 
byder filmen på en flot vifte af karakterskuespillere som ’Brea-
king Bad’s Bryan Cranston, Aaron Taylor-Johnson fra ’Kick-Ass’, 
og sidst men ikke mindst den franske Oscar-vinder Juliette Bi-
noche (eller ”Filmdronningen” som instruktøren kalder hende). 
Edwards virker ekstremt stolt, da emnet falder på hans rolle-
besætning. Ifølge ham selv fik han samtlige af sine førstevalg 
til rollerne, men han sørgede for at tjekke, om der var nogen 
primadonnaer imellem. ”Livet er for kort til primadonnaer,” ly-
der det tørt. 

Interviewet er ved at nå sin ende, og Edwards gør status på sin 
film, der er ved at blive efterbehandlet, mens samtalen finder 
sted. ”Jeg håber, jeg har lavet en massiv, episk film med hjerte 
og sjæl,” siger han med håb og en smule nervøsitet i sin stemme. 
Det er en - bogstaveligt talt - stor opgave, den relativt uprøvede 
instruktør har kastet sig ud i. Godzilla er verdens mest kendte 
monster, og publikums forventninger er ganske givet tårnhøje. 
Man fornemmer dog, at Edwards tager opgaven mere end seri-
øst. Han har styr på sine monstre, han respekterer genren, og 
når det kommer til hans nye titelkarakter, har han kun rosende 
ord til overs: ”Godzilla er den ultimative monsterkarakter. Hvis 
der kun skulle stå ét monster tilbage, så skal det være Godzilla. 
Han er det originale monster, og han er det bedste monster!”

’Godzilla’ får premiere den 15. maj

Det er  
simpelthen 
monstrenes  
Shakespeare. 
Alle generationer  
skal have et forsøg.

OM JULIETTE BINOCHE 
”Man har en lille fantasi om, hvem man gerne vil arbejde sammen med, og 
med en film af denne størrelse kan man faktisk tillade sig at spørge dem. Jeg 
havde ikke regnet med, at Juliette ville sige ja, men vi sendte hende vores 
materiale, og hendes barn er gudskelov Godzilla-fan”.

OM BRYAN CRANSTON
”Han er typen, der kommer på arbejde og leverer. Han kræver ikke den store 
forberedelse, og han får ofte optagelsen i kassen i første skud. Han kan græde, 
grine og græde igen ud i et, men han er også sindssygt sjov. Jeg kan lave et 
helt ”The Bryan Cranston Show” af mine fraklip”. 

OM AARON TAYLOR-JOHNSON
”Der er mange scener, hvor Aaron ikke skal sige noget, så det var ekstra vigtigt 
at få en skuespiller, der kunne noget særligt med sit udtryk og sin fysik. Aaron 
skuffede aldrig”.

INTERVIEW
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FRUITVALE
STATION

PÅ BLU-RAY OG DVD DEN 8. MAJ

VI ER MED PÅ FILMFESTIVALEN I CANNES. 
FØLG MED PÅ VORES BLOG
Find bloggen på www.kino.dk/blogs

HVOR VED  
DU ALT OM 
FILMENE 
I CANNES 

FRA?

FRA 
BLOGGEN 

PÅ KINO.DK!
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BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 
Årets sidste forårsmåned byder på en række nye udgivelser på Blu-ray og DVD.  
Her er overblikket.

www.stereostudio.dk

DVD

9995

Blu-ray

14995

pr. stk.

KINO 90x265mm maj 2014_Layout 2  24/04/14  11.50  Side 1

BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

OSCAR- 

NOMINEREDE 

FILM

I marts dystede en 
række film om at sco-
re en guldmand, da 
Oscar-statuetterne 
blev uddelt. Nogle af 
de nominerede titler 
udkommer på DVD 

og Blu-ray i maj. American Hustle (22/05) 
var nomineret i hele 10 kategorier og dermed 
blandt årets store favoritter. Selvom den blev 
overløbet af film som ’Gravity’ og ’12 Years 
a Slave’, så er hvem-snører-hvem-komedien 
stadigvæk et anmelderost og stjernespækket 
stykke underholdning med Christian Bale, 

Amy Adams, Bradley 
Cooper og Jennifer 
Lawrence i hopla. 
Familien (28/05) 
blev Oscar-nomi-
neret for sine to 
to p s k u e s p i l l e r e , 
Mery Streep og Ju-
lia Roberts, og det 

bidske drama vil 
få alle dine dårlige 
familiemiddage til 
at til at virke som 
ren idyl. Friheds-
kæmperen Nelson 
Mandela blev skil-
dret i biografien 
Mandela - Vejen 
til frihed (01/05), 

der fik en Oscar-nominering for U2’s 
originale sang ’Ordinary Love’. Idris 
Elba (Pacific Rim) spiller det sydafrikan-
ske ikon, med og uden gammelmands- 
makeup, for filmen følger Mandela fra ung 
idealist til ældre herre. 

LIDT TIL SMI-

LEBÅNDET

I den mere fantasiful-
de afdeling byder maj 
på Ben Stillers The 
Secret Life of Wal-
ter Mitty (01/05), 
hvori han selv spiller 
titelrollen som dag-

drømmeren Walter, 
der beslutter sig for at 
lægge den grå hverdag 
bag sig for at drage ud 
på et overraskende 
eventyr. Eventyr er 
der også i animations-
filmen Hokus pokus 
Alfons Åberg (08/05), 
hvor Alfons ønsker sig 
en hund, som hans far 

dog synes, at han er for 
lille til. Magiens ver-
den kan måske hjæl-
pe, da en vaskeægte 
troldmand dukker op. 
Mens børnene følger 
med i Alfons Åbergs 
eventyr, kan de vokse 
se Den hundredårige 
(01/05) - en bestsel-
lerfilmatisering om en 
svensk dynamiteks-
pert, der flygter fra 

plejehjemmet på sin 100 års fødselsdag. Det 
fører til en række meget usandsyn-
lige begivenheder. Vince Vaughn 
kommer også ud for en usandsyn-
lig begivenhed, da han opdager, 
at han er far til 533 børn gennem 
20 år gamle anonyme sæddonationer 

i komedien Delivery 
Man (01/05). Mens 
han skal beslutte sig 
for, om han vil give sig 
til kende eller ej, sag-
søger 142 af børnene 
deres ukendte far for 
at få ham til at afsløre 
sin identitet.

VERDEN RUNDT

Er du mest til solstrålehistorier, 
er der den om Paul Potts. Briten, 
der mod alle forventninger fejede 
al konkurrence af banen og vandt 
Britain’s Got Talent, er nærmest 
et moderne eventyr. Filmen One 
Chance (15/05) begynder i sang- 
erens unge dage med mobning og 
lavt selvværd, men viser også udvik-
lingen, der senere skulle få Potts’ 
sejr i talentshowet til at gå verden 
rundt. I den mindre opløftende ende 
finder vi Fruitvale Station (08/05), 
der er baseret på virkelige hændel-
ser om en skæbnesvanger nytårsaf-
ten i San Francisco i 2008. Racisme 
og underliggende spændinger er på 
menuen i filmen, der fik en pris på 
Cannes-filmfestivalen. Hvis vi dra-
ger et smut sydover, finder vi Jeg 
hedder Ernesto (22/05), der fore-
går i et uropræget Argentina i 1979, 
hvor militærjuntaen holder landet 
i et jerngreb. Hovedpersonen 
er drengen Juan, der overfor 
sine klassekammerater er 
kendt som Ernesto, fordi 
familien er modstandsfolk 
og derfor lever et farligt og 
rodløst liv.
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BLU-RAY/DVD
DIREKTE PÅ DVD:   

Veronica Mars (07/05)
Publikum har delvist været med til at finan-
siere denne filmversion af TV-fænomenet 
’Veronica Mars’. Kristen Bell spiller titelkarak-
teren, der tvinges til at vende tilbage til sin 
hjemby, efter der er sket et mord.

 

Freaky Deaky (08/05)
Christian Slater viste sig kort i de danske 
biografer, da han spillede titelpersonens far 
i Lars von Triers ’Nymphomaniac’, men ellers 
optræder han oftest i film, der går uden om 
de danske biografer. En af disse er den eks-
plosive ’Freaky Deaky’, der handler om dyna-
mit og mord.

Hansel & Gretel Get Baked (22/05)
Dette er ikke efterfølgeren til ’Witch Hunters’ 
(2013), men derimod en gyserkomedie om 
teenagere, der bliver lokket med marihuana af 
en ond heks (Lara Flynn Boyle), der bager og 
spiser de unge for at opretholde sin skønhed.

Make Your Move (27/05)
To dansere fanges i en bitter konflikt mellem 
deres brødres undergrundsdanseklubber. 
’Make Your Move’ ligger i kølvandet på mo-
derne dansefilm som Step Up-serien.

 

47 Ronin (30/05)
Et meget ventet action-eventyr med Keanu 
Reeves som en udstødt samurai, der bliver 
en vigtig brik i kampen mellem det onde og 
det gode.

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

TOP 10 · BLU-RAY 
SALG UGE 14:

 1. TAROK
 2.  OLSEN BANDEN PÅ DYBT VAND
 3.  THE HUNGER GAMES:  
  CATCHING FIRE  
 4.  THOR: THE DARK WORLD
 5.  HOMEFRONT
 6.  GRAVITY
 7.  HOBBITTEN:  
  DRAGEN SMAUGS ØDEMARK
 8.  SORG OG GLÆDE
 9.  GAME OF THRONES – SÆSON 3
 10.  FLYVEMASKINER

SE DEN PÅ DVD ELLER VOD NU!

EN ABSURD TRAGIKOMISK FILM AF 

ALEX VAN WARMERDAM

HHHHH
“GRUMT VELLYKKET”

FILMMAGASINET EKKO

“IMPONERENDE OPFINDSOM... MÆRKELIG PÅ DEN RIGTIGE MÅDE”
WEEKENDAVISEN

HHHHH
“SIN HELT EGEN”

FILMSELSKABET, DRK

HHHH
DR FILMLAND, P1

“VELLYKKET”
CINEMAZONE

“DRAGENDE”
FILMZ

HHHHH
CINEMAONLINE

HHHH
EKSTRA BLADET

HHHH
JYLLANDS-POSTEN

JAN BIJVOET  HADEWYCH MINIS og SARA HJORT DITLEVSEN

WWW.FACEBOOK.COM/BORGMANFILMEN

MovieZoo

190x265_DVD_kino_borgman.indd   1 22/04/14   10.10
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Resident Evil: Darkside Chronicles  
(inkl. Lightgun)
Et skydespil bliver kun sjovere af, at der er 
et våben med. Sådan har Capcom tænkt, nu 
hvor de genudgiver et af deres Resident Evil-
spil til Wii med en såkaldt Lightgun, som man 
peger mod TV-skærmen for at blæse hovedet 
af glubske zombier. Spillet giver både lov 
til at arbejde sammen med en ven eller en 
computerstyret karakter, når man igen skal 
bekæmpe den onde Umbrella Corporation.
WII - 23/05

Venus i pels
I filmen ’Venus i pels’ vil en teaterinstruktør 
bringe Leopold von Sacher-Masochs klassi-
ske bog om underkastelse og sadomasochis-
me (ja, forfatteren har lagt navn til ordet) til 
de skrå brædder. Bogen er skrevet i 1870 som 
del af en større serie, der aldrig blev færdig.
Leopold von Sacher-Masoch
ER UDKOMMET

Ækte Vare
Ikke et egentligt soundtrack til filmen, men 
derimod Gillis debutalbum, der dog har sam-
me titel som det premiereaktuelle, danske 
drama. Det er moderne, dansk rap, som bl.a. 
indeholder hittet ’Knokler hårdt’, som du må-
ske har hørt i filmens trailer. Flere af Gillis 
rapvenner optræder i løbet af de otte tracks, 
bl.a. S!vas og Højer Øye.
Gilli
ER UDKOMMET

T-SHIRTS

SUPERMAN:  
DISTORTED RED LOGO 
HOODIE
KR. 449,-

THE AMAZING  
SPIDER-MAN: 
BLACK LOGO T-SHIRT
KR. 179,-

ALIEN:  
WEYLAND-YUTANI  
LOGO T-SHIRT
KR. 179,-

GRUSOMME MIG:  
MINIONS AT WORK  
KIDS T-SHIRT
KR. 169,-

THE HUNGER GAMES:  
OFFICIEL TRÆNINGSJAKKE
KR. 799,-

BESØG  
SHOPPEN PÅ  

WWW.KINO.DK

GAMING, BØGER, MUSIK
BLU-RAY/DVD

Daisy Diamond (2007) 
Se den før ’Miraklet’  

Fordi Simon Staho er en kom-
promisløs instruktør, og ’Daisy 
Diamond’ er hans mest kompro-
misløse værk.

Carnage (2011) 
Se den før ’Venus i pels’

Fordi Roman Polanski allerede tidli-
gere har filmatiseret et teaterstykke 
i Yasmina Rezas ’Carnage’. 

VARM OP TIL 
BIOGRAFTUREN

X-Men (2000)

X-Men Origins: 
Wolverine (2009)

X-Men: 
Days of  
Future 
Past 
(2014)

X-Men: The  
Last Stand  
(2006)

The Wolverine  
(2013)

X-Men-filmene - kronologisk tidslinje
Se dem før ’X-Men: Days of Future Past’ 

Marvel-serien er nået til det syvende 
kapitel. Men skal man have historien 
fortalt kronologisk, skal man faktisk 
ikke starte med den første film fra 
2000.

X-Men 2 
(2003)

X-Men:  
First Class  
(2011)

SE FILMENE  
I DENNE  

R ÆKKEFØLGE

TV-SERIER
Klondike (08/05)
Mini-serien ’Klondike’ foregår i det vilde vesten og har Game of 
Thrones-stjernen Richard Madden (ham der spiller Robb Stark) i 
hovedrollen som Bill, der tager med sin bedste ven ud på et even-
tyr. Naturligvis for at finde guld og rigdom i det barske, uberørte 
landskab.

Damages: Sæson 1-5 (14/05)
Alle fem sæsoner af dramaserien samlet i én boks. Glenn Close og 
Rose Byrne er jurister, der skal føre nye sager gennem hver af sæso-
nerne. Serien er båret af sine fine skuespillere, der på birollefronten 
også byder på Ted Danson, Timothy Olyphant, William Hurt, John 
Goodman, Ryan Phillippe og Martin Short.

Touch of Evil (1958)
Ærkeamerikanske Char-
lton Heston som mexi- 
cansk narkobetjent ly-
der måske lidt sært, 
men når filmen er en 
af mesterinstruktøren 
Orson Wells’ bedste, 
er der dømt ægte kri-
miklassiker. Læg bl.a. 
mærke til starten, der  
byder på et one-take 
af himmelske propor-
tioner.

MÅNEDENS  
GENUDGIVELSE
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r. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb’, som den mundrette titel lyder, er Kubricks skamstøtte 

over den kolde krig. En umiddelbar ret tung og knap så komisk tema-
tik, hvis ikke det havde været for Kubricks mod til at lade os klukke os 
igennem verdens undergang.

 
At netop det ’take’ på at fortælle historier skulle blive en øjenåbner 
for mig, havde jeg ikke set komme tilbage i 8. klasse, hvor jeg tronede 
på bagerste række, da en vikar kommer rullende ind med AV-udsty-
ret. Som regel var det mere pegefingerløftede film såsom ’Christiane 
F.’, ’The Wall’ eller ’The Wave’, men at se en gammel sort/hvid-film 
lukke munden på umulige 8. A - det står for mig stadig som dagen, 
hvor jeg lærte at: ”stop whining and love the books”.
 
Kubricks kombi af alvor og humor gik rent ind, og når filmen gjorde 
så stort indtryk, skyldes det den forløsning, det var pludseligt at måt-
te grine af noget så gravalvorligt. Jeg voksede jo op i 80erne, hvor 

man gik til demo i ”Atomkraft - nej tak” T-shirt og fælles 
sang ”Hvad’ ska’ væk - Barsebäck”. Hvor man en 

mandag morgen måtte blive hjemme fra skole, 
fordi Tjernobyl var røget sig en tur, og vind-
retningen var lige i masken på os. For slet 
ikke at tænke på den evige uro, man havde 
før puttetid, for tænk hvis nogen kom til at 

sætte sig på præsidentens store røde knap, 
der detonerede hele lortet.

Ud over filmens leg med alvor/humor må jeg fremhæve den altid gale 
Peter Sellers. Han har ikke bare hovedrollen, men klarer de tre største 
roller, og har en mimik, som selv Jim Carrey må misunde. Desuden er 
slutsekvensen fuldstændig episk, når den krigsliderlige Major ”King” 
Kong rider overskrævs på den potente a-bombe, imens han triumfe-
rende svinger sin cowboyhat. Det må til dato være filmhistoriens dri-
stigste klimaks. Mere skal jeg ikke afsløre, og i stedet vil jeg opfordre 
til at få den set, før det er for sent. For selvom ’Dr. Strangelove’ i år 
runder de 50, så oprustes der stadig i både Iran, Indien og nu Nord-
korea.

Uden øvrig sammenligning er Kubricks film klart topmålet for min 
egen karriere. Derfor er det heller ikke helt tilfældigt, at jeg debuterer 
med en komedie, der foregår på en lukket afdeling. Når jeg synes, det 
er vigtigt at lave en sjov film om psykiatrien, er det nemlig ud fra sam-
me mantra: det forløsende grin. For findes der noget mere befriende 
midt i nyhedsstrømmen af død og elendighed end et åndehul, hvor 
man kan grine sammen.
 
Men tilbage til atomtruslen, for selvom ’Dr. Strangelove’ næppe kan 
kaldes nogen overset perle, så bliver jeg nødt til at fremhæve den i 
mængden af filmtilbud. I min optik burde filmen kanoniseres, specielt 
når man ved, hvor tæt den var på at falde for censuren. Sagen endte 
med, at US Air Force fik tilføjet et disclaimer-skilt i introen, der over 
for publikum understreger, at filmen er fiktion. Ironisk nok gjorde ad-
varslen kun filmens absurditet mere autentisk. Hvor heldig har man 
lov at være! Jeg kan kun håbe, at Region Hovedstaden gør noget lig-
nende ved ’Kolbøttefabrikken’.

INSTRUKTØR: Stanley Kubrick 

SKUESPILLERE 

Peter Sellers, George C. Scott,  
Sterling Hayden, Slim Pickens 
James Earl Jones 

PRODUKTIONSSELSKAB 
Columbia Pictures 

D'

(1964)

OVERSETE

FAVORITFILM

 #19
Oversete favoritfilm er  
en serie, hvor brugere, 
redaktionen og danske kul-
turpersonligheder på skift 
argumenterer for film,  
der fortjener et bedre ry.

Valgt af 
MORTEN BH
aktuel med  
’Kolbøttefabrikken’,  
der får premiere  
den 29. maj.

OVERSETE FAVORITFILM

DR. 
STRANGELOVE

Kubricks kombi af alvor og humor gik 
rent ind, og når filmen gjorde så stort 
indtryk, skyldes det den forløsning, 
det var pludseligt at måtte grine af 
noget så gravalvorligt.

PÅ BLU-RAY, DVD OG ON DEMAND FRA D. 28/5

NU PÅ BLU-RAY, DVD OG ON DEMAND
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“RØRENDE OG TROVÆRDIG FILM”
AFTENSHOWET
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“EN SMUK OG VIGTIG FILM”
FEMINA
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“IDRIS ELBA
  INKARNERER 
  MANDELA”

POLITIKEN
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“GRIBENDE”
KRISTELIGT DAGBLAD

� � � �

“EN HYLDEST TIL 
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JYLLANDS-POSTEN

BERLINGSKE GO’ MORGEN DANMARK
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SCANBOX.COM
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”EN AF DE 
BEDSTE ROLLER 

STREEP HAR 
 SPILLET LÆNGE”

POLITIKEN
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