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D er er VM i fodbold, og vejret kan opføre sig 
som om Danmark var placeret 1.000 km 

længere mod syd, men udvalget i biograferne 
fortsætter ufortrødent med en række nye film på 
plakaten. 

17 forskellige filmhold har stadig gjort 17 forskel-
lige premierefilm klar til juni, som fordeler sig 
over vidt forskellige genrer. Faktisk synes hver 
eneste genre at være repræsenteret i sommerens 
første måned.

Først og fremmest kan man ikke komme uden om 
det amerikanske sommer-blockbuster-fænomen. 
Altså den periode hvor de amerikanske filmsel- 
skaber kører deres mest spektakulære film i 
stilling til publikums fornøjelse og (nogle gange)  
anmeldernes forargelse.

’Edge of Tomorrow’ har æren af at 
åbne sommersæsonen med en 

symfoni af avancerede exo- 
skeletter, rumvæsener 

og højteknologisk ac- 
tion med Tom Cruise

og Emily Blunt i centrum. Det er den slags film, 
der koster mere end 150 mio. dollars at produ- 
cere, og den slags film der får filmselskabet til at 
holde vejret i spænding.

Hollywoods sommersatsninger inkluderer dog 
ikke kun science fiction-ødelæggelse på højt plan. 
Det er også højsæson for nogle af årets største 
komedier. Alt skal nemlig være lidt sjovere og let-
tere tilgængeligt, når solen skinner.

Derfor er der næppe en måned i 2014 med større 
amerikanske komedier end juni takket været to 
titler, ’A Million Ways to Die in the West’ og ’22 
Jump Street’. Om filmene står for en raffineret 
grov humor, eller plat humor på den gode måde, 
er op til den enkelte at vurdere.
 
Men amerikanske film får ikke lov til at sætte 
sig på hele udvalget. Tværtimod. Dansk film er 
repræsenteret ved fem film, der inkluderer både 
gys, drama, dokumentar og animation. 

’Når dyrene drømmer’ im-
ponerede kritikerne på 
filmfestivalen i Cannes, og 

’Lev stærkt’ har nogle af de 
største skandinaviske talenter 

i hovedrollerne. Én af dem hed-
der Danica Curcic, og du kan møde 

hende i dette magasin. Ved udgan-
gen af 2014 vil hun nemlig være det mest 

omtalte nye navn i dansk film.

For nok er vi ikke repræsenteret 
på de brasilianske fodboldbaner. 
Til gengæld findes det danske
talent i biografen.

BLOCKBUSTERS  
& DANSKE TALENTER

JONAS 
LINKE 

Kommerciel chef

jonas@kino.dk

T E A M W O R K  S E R I O U S LY 
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- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

MÅNEDENS BRUGER

#KINOTUR SÅ DOBBELT

Hvad er din favoritfilm?
Steven Spielbergs mesterværk ’Raiders of the 
Lost Ark’ fra 1981. Den film rummer nogle af 
de bedste barndomsminder, hvad film angår 
og har brændt sig fast i min hukommelse som 
den bedste eventyrfilm nogensinde. Den har 
alt, hvad et filmhjerte kan begære: En helt 
som publikum kan identificere sig med, et 
overflødighedshorn af gode skuespillere, en 
historie med bid i og et højspændt niveau af 
suspense.

Hvad er din største biografoplevelse?
På den store, episke skala må det næsten 
have været Ringenes Herre-trilogien. Jeg 
skrev årsopgave om bøgerne, og da jeg 
havde afleveret, kunne jeg tage ind om af-
tenen til premieren på den sidste film. 
Det var en storslået oplevelse med en fuld 
sal, udsmykning alle vegne og en ren iver 
efter at se Peter Jacksons filmatisering. 

Hvilken filmpersonlighed ville du helst 
sidde fast i en elevator sammen med? 
Hvis det blot er for nogle timer, tror jeg, jeg 
ville vælge Sylvester Stallone. I de få timer, 
vi ville sidde i elevatoren, kunne vi sagtens 
få skrevet et manuskript til ’The Expendables 
4’, hvor plottet ville dreje sig om et personligt 
vendetta på det firma, der havde installeret 
den skide elevator, vi nu sad fast i. Samtidigt 
er han en mand, der har prøvet lidt af hvert, så 
underholdningsværdien ville nok være i top.

Hvilken film ville du helst leve i?
Jeg vil tillade mig at være nostalgisk og tage 
en tur ’Tilbage til fremtiden’ i DeLorean-
bilen sammen med en gal videnskabsmand. 
Som første stop ville jeg lande i ’The Karate 
Kid’. Jeg skulle lave ”wax on og wax off” til den 
store guldmedalje og give Mr. Miyagi baghjul i 

en one-on-one fight, når han begyndte at stille 
spørgsmålstegn ved mit tidsrejsende køretøj. 
At han formentlig ville tæve mig synder og 
sammen, er ligegyldigt, for det vil have været 
det værd.

Hvilken film glæder du dig mest til i juni? 
’A Million Ways to Die in the West’. Det er 
tid til humor på topplan og en komedie, som 
ikke pakker noget ind, men giver dig gratis 
træning med utallige mavekramper af latter. 
Jeg trænger i den grad til en komedie, og 
hvem er bedre end Seth MacFarlane til at sty-
re tøjlerne! 

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

Søren Mandrup er 29  
og bor i Løgstrup.

Vi inviterede brugerne ind til en særvisning på det sorthumoristiske drama ’The Double’ to 
uger før premieren. Det eneste publikum skulle gøre, var at anmelde filmen på sociale medier 
og www.kino.dk. Hold øje med kommende #kinoture på Facebook, Twitter og Instagram!

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

1. THE HUNGER GAMES:  
 MOCKINGJAY - DEL 1 
 
   

2. FASANDRÆBERNE 
 
   

3. INTERSTELLAR
  
   

4. THE MAZE RUNNER 
 
   

5.  TEENAGE MUTANT  
 NINJA TURTLES

93,1%
392 stemmer

premiere 19. november

86,3%
87 stemmer

premiere 2. oktober

premiere 6. november

premiere 18 september

premiere 4. september

83,9%
59 stemmer

82,2%
61 stemmer

76,9%
69 stemmer

EFTERÅRETS MEST 
VENTEDE FILM

22 Jump Street  
- Interview med Channing 
Tatum og Jonah Hill

The Salvation 
- Interviews og set-besøg

Edge of Tomorrow  
- Interview med Emily 
Blunt og Doug Liman

Nye anmeldelser fra  
brugerpanelet

NYE OG KOMMENDE  
INDSLAG

13050 KINO_MondayMenu_annonce_190x265.indd   2 27/05/14   14:22
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’Frank’ får  
premiere den 

12. juni.

Den irske instruktør 

Lenny Abrahamson  

har med filmen ’Frank’ 

lavet en rablende gal 

komedie, der samtidig 

håndterer seriøse pro-

blemer. Omdrejnings-

punktet er den excentri-

ske musiker Frank, der 

døgnets 24 timer bærer 

et kæmpemæssigt pap-

machehoved. Skuespil-

leren bag masken er 

Michael Fassbender  

- en af tidens hotteste 

navne og ansigter. 

LENNY  
ABRAHAMSON

Det føltes dejligt  
perverst at skjule 
netop dette ansigt. 

Hvorfor laver man en film om  
et kæmpe papmachehoved?
En af forfatterne bag filmen var med i en band 
i 80erne, der havde en fantastisk komisk karak-
ter ved navn Frank Sidebottom som frontfigur. 
Han var et alter-ego til den her Manchester- 
punkkomiker Chris Sievey. Jeg husker tydeligt 
Frank-karakteren fra min barndom, og da jeg 
læste manuskriptet, var det en historie, jeg bare 
måtte lave. Jeg følte, det var en risikabel film, et 
projekt man nemt kunne fejle med, men hoved- 
karakteren og ideerne var så tiltalende, at jeg 
måtte kaste mig ud i det. Da jeg så endelig 
blev involveret i projektet, havde manuskriptet 
faktisk ændret sig en del, og hovedkarakter-
en var blevet til en fuldstændig anden person, 
end den mand, der inspirerede fortællingen. 
Det var dog stadig en hyldest af outsiders som 
Sievey og selvfølgelig til Frank Sidebottom. 
 
 
 
 
 

Filmen handler især om myten om den 
gale kunstner…
Ja, den skal bestemt underminere ideen om den 
lidende kunstner, selvom der er en slags sandhed 
i, at de fleste store kunstnere også er hjemsøgte 
personligheder. Filmens hovedkarakter, Jon 
(Domhnall Gleeson), romantiserer det gale geni, 
og Frank gør det nemt for ham med sit karisma-
tiske og excentriske væsen. Men pointen er, at 
virkeligheden altid er mindre glamourøs, mørkere 
og mere trist, end populærkulturen gerne vil lade 
os tro. 

Så du ringede lige til Michael  
Fassbender og tilbød ham rollen?
Det var faktisk ikke mig, der fandt på det. 
Manuskriptet var ude, og vi var så småt begyndt 
at tænke på, hvordan vi skulle finde Frank, da vi 
fik et opkald fra Fassbenders agent. Han havde 
læst manuskriptet og sendt det videre til Mi-
chael, eftersom det faldt i hans smag. Så jeg slap 
for at ringe Michael Fassbender op og sige: ”Hey, 
Michael jeg vil enormt gerne gemme dit ansigt!” 
Han vidste allerede, at det var præmissen. Alle 
elsker ham, og hans ansigt er blevet en slags glo- 
bal ejendel, så det føltes dejligt perverst at skjule 
netop dette ansigt.

Hvordan instruerer man en mand bag 
et kæmpe papmachehoved?
Vi fandt faktisk ud af, at papmachehovedet ikke 
fjernede noget, men i stedet tilførte en masse. 
Publikum projekterer nemlig, det der sker i en 
scene, op på masken, så masken ender med at 
påtage sig de følelser, der flyder rundt. Og der-
til har man en fremragende skuespiller som Mi-
chael, som kan noget med sin fysik og med sin 
stemme. Han formår jo at 
være sindssygt ekspres-
siv, selvom man ikke ser 
hans ansigt. Jeg fik fak-
tisk aldrig spurgt ham 
om, hvad der egentlig 
foregik inde i under 
papmachehovedet, 
men det var min 
klare oplevelse, 
at han gav den 
fuldt gas derinde. 

KIG IND OG SE VORES STORE UDVALG
AF TØJ, SKO OG ACCESSORIES

ALLE FOR TO                         
Deluxe steelbook udgave 
indeholder DVD & Blu-ray af 
ALLE FOR TO + DVD Af ALLE 
FOR EN & intro show med 
Øgendahl og Heide

MADS LANGER              
CD - In These Waters 

DET FEJRER VI MED MASSER AF FANTASTISKE FØDSELSDAGS
TILBUD PÅ MUSIK, FILM, GAMES & BØGER - KIG IND

VI HAR FØDSELSDAG!

CROSLEY CRUISER
Tweed, orange, turkis, rød, blå, grøn & sort 

PRETTY LITTLE LIARS  
DVD - Sæson 1 & 2

4995 4995

14995

99995



WESTERNS

Det er en af  

filmhistoriens mest  

klichefyldte genrer,  

men alligevel er en western  

ikke bare en western.  

Genren dækker stort set  

over alle de andre.
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VIDSTE 
DU AT ...?
The Expendables 3
forventes at få filmseriens 
hidtil laveste censur i USA, 
så den kan ses af publikum 
helt ned til 13 år.

Emilia Clarke 
(Game of Thrones) og Ni-
cholas Hoult (X-Men: Days 
of Future Past) skal spille 
parret Bonnie og Clyde i 
filmen ‘Go Down Together’.

Benedict Cumberbatch  
skal spille Johnny Depps 
lillebror i gangsterfilmen 
’Black Mass’.

Bradley Cooper 
måske genforenes med 
Hangover-instruktøren 
Todd Phillips med kome-
dien ‘Arms & The Dudes’, 
der også har Jonah Hill på 
rollelisten.

Viggo Mortensen 
har udtalt, at Hobbitten- 
filmene ikke når ’Ringenes 
Herre: Eventyret om rin-
gen’ (2001) til sokkeholder-
ne pga. for meget CGI.

Star Trek 3 
skal instrueres af manu-
skriptforfatteren og pro-
duceren Roberto Orci. 

CHANNING 
TATUM ER 
KOMMENDE X-MAN

Verdens mest sexede mand 2012, Channing Tatum, skal 
spille mutanten Gambit og er dermed det nyeste med-
lem til superheltegruppen X-Men. Gambit skal optræde i 
’X-Men: Apocalypse’, hvorefter han vil få en solofilm i stil 
med Hugh Jackmans Wolverine.

FILMNYTFILMNYT

FØRSTE BILLEDE  
AF DINA FRA 

SKAMMERENS  
DATTER

Rebecca Emilie Sattrup skal 
spille den bærende rolle 
som Dina i den kommende 
filmatisering af Lene Kaaber-
bøls bestseller ’Skammerens 
datter’. Sattrup er 12 år og 
slog over 4.000 håbefulde 
piger til castingen. Filmen får 
premiere til marts 2015.

GEORGE CLOONEY  
I KOMMENDE COEN-FILM
George Clooney arbejder for fjerde gang sammen med brød-
rene Joel og Ethan Coen på den kommende film ’Hail Caesar’. 
Hovedpersonen hedder Eddie Mannix og filmen skal handle 
om en ”fixer” i 50’ernes Hollywood, hvis opgave det var at 
skjule filmstjernernes skandaler så godt som muligt. Måske 
er der tale om den samme Eddie Mannix, som dengang var 
vicepræsident for filmselskabet MGM, og hvis kone havde en 
affære med Superman-skuespilleren George Reeves, der se-
nere blev skudt og dræbt. Det er i hvert fald en saftig historie.

Den tredje Afdeling Q-filmatisering ’Flaskepost fra P’ 
bliver med den Oscar-nominerede filmskaber Nikolaj 
Arcel (En kongelig affære) som instruktør. Arcel 
overtager opgaven fra Mikkel Nørgaard, der instruere-
de ’Kvinden i buret’ og også står bag den kommende 
’Fasandræberne’.

NIKOLAJ 
ARCEL  
INSTRUERER TREDJE  
JUSSI ADLER-FILM

KOMEDIE
A Million Ways to Die in the West, 
Blazing Saddles, Maverick, My Name  
is Nobody

ANIMATION
Rango, Spirit, Home on the Range

ADVENTURE
Back to the Future III, Hidalgo

SCIENCE FICTION
Wild Wild West, Westworld, Star Wars, 
Serenity, Cowboys and Aliens

HEIST-MOVIES
Bandidas, Butch Cassidy and the  
Sundance Kid

MUSCIALS
Paint your Wagon

GYSER
Billy the Kid vs. Dracula

SPAGHETTIWESTERNS
Dollars-trilogien, Once Upon a  
Time in the West, Duck You Sucker

UNGDOMSFILM
Young Guns I & II

ART-HOUSE
The Assassination of Jesse James  
by the Coward Robert Ford

ROMANTIK
Far and Away, Heaven’s Gate

BIOGRAFIER
Wyatt Earp, Tombstone

TEGNESERIE- 
FILMATISERINGER
Jonah Hex, Blueberry



PREMIERE I JUNI

04/06 
EDGE OF TOMORROW  . . . . . . . . s 16
Action / Science Fiction

VÅBENSMUGLINGEN  . . . . . . . . . S 18
Dokumentar

10/06 
THE DOUBLE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18
Drama / Komedie

LOCKE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20
Drama 

A MILLION WAYS
TO DIE IN THE WEST  . . . . . . . S 22
Komedie / Western  
MIRAKLET   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 24
Drama

12/06 
NÅR DYRENE DRØMMER  . . . . S 25
Gyser / Drama 

CYKELMYGGEN  
OG MINIBILLEN . . . . . . . . . . . . . . . . S 26
Animation / Familiefilm 

EN FLÆNGE I HIMLEN  . . . . . . s 27
Drama / Romantik 
FRANK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28
Komedie / Drama 
WALESA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29 
Drama 
 

19/06
OF HORSES AND MEN  . . . . . . . . s 29
Komedie / Drama

LABOR DAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
Drama / Romantik / Thriller

22 JUMP STREET  . . . . . . . . . . . . . . . s 31
Komedie 

TRANSCENDENCE  . . . . . . . . . . . . . . s 32 
Science Fiction 

26/06 
LEV STÆRKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 33
Drama

ENOUGH SAID  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 31
Komedie / Drama
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ORIGINALTITEL  
Edge of Tomorrow 
  
INSTRUKTØR Doug Liman  
 
SKUESPILLERE
Tom Cruise, Emily Blunt,  
Bill Paxton, Jeremy Piven, 
Brendan Gleeson 
 
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID  113 minutter 
  
PREMIERE

04/06

ACTION /  
SCIENCE FICTION

EDGE OF TOMORROW
ET NYT RUMVÆSEN TRUER

W illiam Cage er officer i hæren, men har 
aldrig været i krig. Jorden er under in-

vasion fra rummet, og derfor har militæret brug 
for alle mand for at forsvare planeten. Den mis-
sion han bliver en del af, viser sig at være et 
bagholdsangreb, og efter blot få minutter på 
slagmarken bliver Cage dræbt. På uforklarlig vis 
vågner han op den selvsamme morgen og kastes 
igen ud i kampen mod rumvæsenerne - kun for 
at blive dræbt endnu engang. Cage er havnet i et 
tidsloop, som tvinger ham til at gennemleve den 
samme dag igen og igen, altid med døden som 
følge, men for hver gentagelse bliver han bedre 
og bedre til at bekæmpe fjenden og potentielt 
besejre overmagten.

Bill Murray oplevede den samme dag gang på 
gang i komedien ’Groundhog Day’ (En ny dag 
truer, 1994), og udgangspunktet i ’Edge of Tomor-
row’ er det samme, blot i en science fiction-kon-
tekst med specielle kampdragter, fremtidsvåben 
og fæle uhyrer fra rummet. Tom Cruise har ho-
vedrollen som en mand, der bestemt ikke er vant 
til at begå sig på slagmarken, men som via den 
tidslomme, han befinder sig i, kan lære rumvæs-
nernes svagheder at kende. Han spiller over for 
Emily Blunt, der før har beskæftiget sig med me-
tafysiske emner i ’The Adjustment Bureau’ (2011) 
og ’Looper’ (2012). Hun har rollen som Rita Vra-
taski, en dygtig specialsoldat, der sammen med 
Cage forhåbentligt kan redde menneskeheden 
fra undergang.

’Edge of Tomorrow’ er baseret på Hiroshi Sakurazakas  
japanske roman, ’All You Need Is Kill’.

77,4 %
111 stemmer

KINO.DK STÅR TIDLIGT OP OG GIVER 
DIG DAGENS HURTIGSTE FILMNYHEDER
Hver morgen gør vi os umage for at præsentere aktuelle og dugfriske nyheder  
på kino.dk, så tidligt, at du trygt kan gå dagen i møde og tale med om dagens  
nye og spændende historier fra filmens verden.

START DIN DAG 
PÅ KINO.DK
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FÅ MERE VIDEN OM FILM!
FØLG MED PÅ VORES BLOG
Her kan du møde alt fra nørdede analyser af filmverdenen til videoklip 
og billeder, hvis eneste fælles omdrejningspunkt er ”film”. På bloggen er snakken 
uforstyrret, og intet indlæg er for langt eller for kort. Indlæggene skriver vi i selskab 
med gæstebloggere, og har du selv noget på hjerte, er du også velkommen! 

Find bloggen på www.kino.dk/blogs

HVORFRA 
VED DU ALT 
OM TIDS-
REJSER PÅ 

FILM?

FRA 
BLOGGEN 

PÅ KINO.DK!

ORIGINALTITEL  
Våbensmuglingen 
  
INSTRUKTØR Andreas Kofoed  
 
SKUESPILLERE
Paul McEwan, Andreas Führer 
 

LAND  
Danmark, 2014 
  
SPILLETID 
90 minutter 
  
PREMIERE

04/06

DOKUMENTAR

VÅBEN- 
SMUG- 
LINGEN
HISTORIEN OM  
NIELS HOLCK

December, 1995. Danske Niels Holck er netop 
vendt hjem fra Indien med en dyb hemme-

lighed i bagagen. Få dage tidligere blev der ka-
stet fire ton våben ned til en oprørsgruppe i den  
indiske delstat, Vestbengalen. Sagen får dog først 
konsekvenser, da en engelsk civil MI5-agent,  
Peter Bleach, bliver anholdt i Indien og står 
til dødsstraf for våbensmugling. Nu starter en 
storstilet, international efterforskning, og i den 
forbindelse dukker navnet Niels Holck op. Men 
sagen er én stor mørklægning.

’Våbensmuglingen’ er en dokumentar, der bru-
ger rekonstruktioner til at skildre sin historie, 
og hvor skuespillerne Paul McEwan og Andreas 
Führer portrætterer Peter Bleach og Niels Holck. 
Dokumentaren er instrueret af Andreas Koefoed, 
som også stod bag dokumentarfilmene ’Ballroom 
Dancer’ (2011) og ’Efterklang: The Ghosts of Pira-
mida’ (2012). Den nye film tager fat på et kapitel 
i dansk historie, der involverede både politiske 
kriser, terrorisme og efterforskninger, og som i 
sidste ende gav skår i forholdet mellem Danmark 
og Indien.

ORIGINALTITEL The Double 
  
INSTRUKTØR Richard Ayoade  
 
SKUESPILLERE
Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska,  
Wallace Shawn, James Fox, Noah 
Taylor, Craig Roberts, Yasmin Paige, 
Sally Hawkins,
Chris O’Dowd,
Paddy Con-
sidine 
 
LAND UK, 
2013  
 
SPILLETID 
93 minutter 
 
PREMIERE

05/06

DRAMA / KOMEDIE

THE 
DOUBLE
JESSE EISENBERG X 2

Den usikre, isolerede Simon er overset på  
arbejdspladsen, hvor han egentlig er gan-

ske dygtig til sit job, men aldrig får anerkendelse 
for sin indsats. Hans mor foragter ham, og drøm-
mekvinden Hannah ænser ham dårligt nok. En 
dag sker der noget virkelig sært. En ny kollega 
bliver præsenteret for Simon - den fuldstændig 
identiske James, der er alt det, Simon ikke er: ud-
advendt, hurtig i replikken og med ægte kvinde-
tække. Snart bliver Simon skubbet endnu mere 
ud på et sideplan i sit eget liv, da hans dobbelt-
gænger langsomt overtager hans tilværelse.

’The Double’ er baseret på den russiske forfatter 
Fjodor Dostojevskijs roman ’Dobbeltgængeren’.
Filmens absurd-komiske stil kan dog bedst sam-
menlignes med science fiction-klassikeren ’Bra-
zil’ (1985) af Terry Gilliam, hvor bureaukrati, me-
ningsløst arbejde og bizar, psykologisk logik også 
gør sig gældende. Jesse Eisenberg viste med ’The 
Social Network’ (2010), at hans talent rækker sig 
langt ud over karrierens tidlige ungdomskomedi-
er, og i dobbeltrollen som Simon/James under-
streger han endnu en gang, at han er en skuespiller, 
man skal holde øje med. 



på 4-stjernet hotel
Oplev Berlin

Nu har du igen chancen for at opleve fantastiske Berlin. 
Vælg mellem 2 eller 3 overnatninger med morgenmad alle 
dage på det lækre 4* Golden Tulip Berlin Hotel Hamburg. 
Hotellet ligger centralt med kort gåafstand til bl.a. Berlins 
berømte shopping-gade Kurfürstendamm. Tilbuddet gælder 
i udvalgte perioder frem til 25. februar 2015. Pris fra kun 
1.672 kr. for 2 personer.

Køb senest
6. juli 2014
på spotdeal.dk/berlin

Normalpris 3.345 kr.

1.672 kr.

Spar 50%

FOr 2
perSOner

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_juni.indd   1 26/05/14   09.00
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LOCKE
UD OG KØRE  
MED TOM HARDY

Instruktøren var i 1998 med til at opfinde  
TV-programmet ’Hvem vil være millionær’.

L' ocke’ er et rendyrket kammerspil. Alle 
85 minutter foregår i én bil og skildrer 
én mands skæbnesvangre køretur. Vi 

følger byggeformanden Ivan Locke, der en 
sen aften sætter sig bag rattet og forlader 
Birmingham i direkte kurs mod London. Det 
er dagen før hans hidtil største bygnings-
projekt, og hans kone og to sønner venter 
ham hjemme til hygge med fodboldkamp på 
fladskærmen. Men Ivan har ikke tænkt sig at 
vende hjem den aften, ej heller at møde ind 
næste morgen for at se sit projekt. Noget  
andet kræver hans fulde opmærksomhed, og 
den ellers hæderlige og jordbundne mand har 
truffet en brutal beslutning. En beslutning der 
vil ændre hans liv for altid…

Filmen er noget af et one-man-show, der står 
og falder med manden bag rattet. Heldigvis 
spilles denne af en af tidens mest spændende 
skuespillere - den alsidige Tom Hardy, der på 
trods af sin hang til alternative projekter også 
har et stærkt greb om det brede publikum. 
Man ved aldrig, hvor man har Hardy, eller hvad 
man skal forvente af den britiske skuespiller, 
der gang på gang kaster sig ud i udefinerbare 
dialekter og vanvittigt krævende roller. Det 
er svært at se, at dette er den samme mand, 
der spillede titelrollen i Nicolas Winding Refns 
’Bronson’ (2008) og superskurken Bane i ’The 
Dark Knight Rises’ (2012), men hvor Hardys ka-
mæleonfysik skifter fra film til film, er den in-
tense tilstedeværelse konsekvent - i den grad 
også i ’Locke’.

Instruktøren hedder Steven Knight og er bedst 
kendt som Oscar-nomineret manuskriptforfat-
ter med værker som ’Dirty Pretty Things’ (2002) 
og ’Eastern Promises’ (2007) på CV’et. I stedet 
for at lade sig lokke af filmselskabernes store 
budgetter har Knight med sin anden film klogt 
nok valgt at lave et lille personligt værk, der 
fornemt sammenfletter en ydre rejse med en 
mental rejse. Det er en af den slags film, der fak-
tisk formår at pege tilbage til det basale i enhver 
historiefortælling ved at erstatte CGI, biljagter 
og skuddueller med et menneskeligt fikspunkt.

Igen må Hardy nævnes, da skuespilleren giver 
en underspillet lektion i, hvor meget øjnene 
kan fortælle om de indre konflikter. Hans ene-
ste modspil er de forvirrede stemmer over te-
lefonen, de åbne veje og et større eksistentielt 
dilemma som medpassager. Kombinationen 
mellem Hardys præstation og Knights stram-
me manuskript gør, at ’Locke’ bliver en ople-
velse, der aldrig kører på autopilot og aldrig 
mister dynamik.

ORIGINALTITEL Locke 
    
INSTRUKTØR  Steven Knight 

SKUESPILLERE Tom Hardy 

LAND UK, USA, 2013  
  
SPILLETID  85 minutter 
  
PREMIERE

05/06

DRAMA

  Phone Booth (2002) (25 %)
  25th Hour (20 %)
  Buried (2010) (15 %)
  Vanishing Point (11 %)
  The Transporter (8 %)

  Night on Earth (7 %)
  Panic Room (2002) (6 %)
  Drive  (5 %)
  After Hours (2 %)
  Before Sunrise (1 %)

MÅNEDENS
ANBEFALING 

25%

20%

15%

11%

8%

7%

6%

5%
2%

1%

FILMENS
ANATOMI
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SETH MACFARLANE SKYDER PÅ DET HELE

A MILLION WAYS TO 
DIE IN THE WEST

81,7 %
64 stemmer

ORIGINALTITEL  
A Million Ways to Die in the West 
  
INSTRUKTØR Seth MacFarlane 
 
SKUESPILLERE
Seth MacFarlane, Charlize Theron, 
Liam Neeson, Amanda Seyfried, 
Neil Patrick Harris, Giovanni Ribisi, 
Sarah Silverman 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  120 minutter 
  
PREMIERE

05/06

KOMEDIE /  
WESTERN

Seth MacFarlanes ’Ted’ indspillede  
549 mio. dollars på verdensplan.

F armeren Albert er ikke verdens modigste 
mand. Og ikke nok med det, så mister han 

sin elskede kæreste, Louise, da han 
trækker sig fra en duel. Det gør 
en rigtig mand jo aldrig! Han 
møder dog snart en anden pige, 
den mystiske Anna, og sam-
men med hende finder Albert 
sit mod og selvtillid. Og det 
får han i sandhed brug for, da 
Annas mand, en berygtet for-

bryder, melder sin ankomst 
i byen.

Når man tænker på westerns, tænker man på 
hårdkogte desperados og barske banditter. Men 
hvordan klarede nørderne og de udstødte sig 
egentlig i det vide vest? Seth MacFarlane føl-
ger op på sin succeskomedie ’Ted’ (2012) ved at 
give sit utraditionelle bud på genren, der netop 
fokuserer på en af disse mindre modige mænd, 
spillet af ham selv. MacFarlane er kendt for grov-
kornet humor, der ikke holder sig tilbage, når det  
kommer til vold og seksuelle referencer, hvilket 
især dominerer universet i hans succesfulde 
TV-serie ’Family Guy’ (1999-).” Se interviews, brugeranmeldelser og meget mere på kino TV.

 Nikolaj Coster-Waldau

 Naomi Watts

 Woody Allen

 Robert De Niro

 Bradley Cooper

 Guillermo Del Toro

 Ashton Kutcher

 Charlotte Gainsbourg

 Joseph Gordon-Levitt

 Ben Stiller

 Ewan McGregor

 Ron Howard

 Willem Dafoe

 Anthony Hopkins

 Peter Jackson

 Daniel Radcliffe

 Tom Hardy

 Chris Hemsworth

 Idris Elba

 Liam Neeson

HVEM HAR KINO.DK  
INTERVIEWET?
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MIRAKLET
DANSK TREKANTSDRAMA

NÅR DYRENE DRØMMER
ULVEN VÅGNER

16-årige Marie bor på en lille ø ud for den 
jyske kyst. Hendes mor sidder i kørestol 

lammet af en mystisk sygdom, som ingen vil tale 
om. Marie begynder at arbejde på øens fiskefa-
brik, hvor hun bliver mobbet af alle undtagen 
den jævnaldrende Daniel. Til at begynde med er 
hun for genert til at gøre noget ved mobberne, 
og hendes voksende interesse i Daniel, men en 
dag vågner noget i hende. Et raseri hun aldrig tid- 
ligere har mærket. Samtidig begynder der at vok-
se pels over hele hendes krop…

’Når dyrene drømmer’ er en dansk gyser, som er 
en del af den nye bølge af skandinaviske, over-
naturlige film kaldet Nordic Twilight. Det er en 
genre, som sætter magiske, uhyggelige hand-
linger ind i de socialrealistiske verdener, som 
skandinaviske filmskabere er specialister i. Jonas 
Arnbys første film blev udtaget til den prestige-
fyldte Semain de la Critique på årets filmfestival 
i Cannes, som er en konkurrence for nye instruk-
tører, hvor bl.a. Bernardo Bertolucci og Jacques 
Audiard fik deres debut. Den 19-årige Sonia Suhl 
gør sin debut som filmskuespillerinde i hoved- 
rollen som Marie.

ORIGINALTITEL  
Når dyrene drømmer 
  
INSTRUKTØR Jonas Arnby 
 
SKUESPILLERE
Sonia Suhl, Lars Mikkelsen,  
Sonja Richter, Benjamin Boe  
Rasmussen, Jakob Oftebro 
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  84 minutter 
  
PREMIERE

12/06

GYSER / DRAMA
ORIGINALTITEL Miraklet 
  
INSTRUKTØR Simon Staho  
 
SKUESPILLERE
Sonja Richter, Ulrich Thomsen, 
Peter Plaugborg, Allan Hyde 
 
LAND Danmark, 2014 
  
SPILLETID  90 minutter 
  
PREMIERE

05/06

DRAMA

Peter Plaugborg og Sonja Richter spillede også sammen i ’Kvinden i buret’.

J ohanna var engang egnens bedste danser. 
25 år senere sidder hun i rullestol og er gift 

med byens stærkt troende præst, Erik. Det er et 
lidenskabsløst ægteskab, men de har en søn, som 
Johanna elsker over alt på jorden. En dag ven-
der hendes gamle dansepartner Jakob tilbage til 
byen, og de følelser, de engang havde for hinan-
den, flammer op igen. Hun bliver mindet om den 
henførende og sanselige kærlighed, hun delte 
med Jakob, når de dansede sammen. Spørgsmålet 
er, om hun kan få det liv igen, nu hvor hun har en 
familie og ikke kan danse mere?

’Miraklet’ har været lang tid undervejs. Den 
blev indspillet i 2011 i Dublin som en musical, 
men efterfølgende valgte instruktøren Simon 
Staho at fjerne alle sangscenerne. Denne radi-
kale ændring forlængede filmens efterarbejde 
med to år. Derefter blev den i efteråret 2013 
udtaget til hovedkonkurrence på både Chicago 
International Film Festival og Montreal World 
Film Festival.  På sidstnævnte filmfestival vandt 
Peter Plaugborg prisen for Bedste mandlige 
skuespiller for sin rolle som præsten Erik. Staho 
har skrevet manuskriptet sammen med Peter  
Birro, som også stod bag manuskriptet til Per Flys 
’Monica Z’.

Der er mere Nordic Twilight på vej med filmene  
’Dannys dommedag’ og ’Sorgenfri’
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CYKELMYGGEN OG  
MINIBILLEN RØVERE OG CYKLER

ORIGINALTITEL  
Cykelmyggen og Minibillen 
 
INSTRUKTØR  
Jannik Hastrup,  
Flemming Quist Møller 
 
STEMMER
Peter Frödin, Ellen Hillingsø, Ditte 
Gråbøl, Lærke Winther, Kaya Brüel, 
Flemming Quist Møller, Andreas Bo, 
Esben Pretzmann, Ole Thestrup 
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  75 minutter 
  
PREMIERE

12/06

ANIMATION /  
FAMILIEFILM M inibillen Mini optræder i loppecirkus sam-

men med Cykelmyggen Egon og Danse-
myggen Dagmar. Da Mini bliver mobbet af lop-
pen Miranda, ender det med en forstuvet fod til 
Dagmar og en fiasko for det ellers dygtige cirkus. 
Mini bliver skældt ud og stikker efterfølgende af 
ud i skoven. Her møder han en røverbande, og 
selvom de er lidt uhyggelige og farlige, bliver han 
optaget som medlem af banden. Men for at være 
med i slænget, tvinger lederen, Skarnbassen Bas-
se, Mini til at røve bikuben for lækker honning. 

Tegnefilmen ’Cykelmyggen og Minibillen’ er ef-
terfølgeren til ’Cykelmyggen og Dansemyggen’ 
fra 2007. Begge film er baserede på Flemming 
Quist Møllers billedbog ’Cykelmyggen Egon’ fra 
1967, og Møller har også været med til at instrue-
re filmene om myggen sammen med dansk films 
ukronede tegnefilmskonge, Jannik Hastrup (Sam-
son og Sally). Den nye film fokuserer dog ikke 
så meget på Egon som på sin anden hovedrolle, 
Minibillen Mini, der må finde frem til sit talent, 
mens Egon må lære at blive mindre selvoptaget 
og give mere plads til andre.

EN FLÆNGE I HIMLEN
UNG, FORELSKET OG KRÆFTRAMT

Forfatteren John Green kom i år på Time Magazines liste  
over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

H azel er 17 år og har lungekræft. Hun mødes 
med en støttegruppe for andre kræftramte 

unge, og der støder hun ind i Gus, der mistede 
sit ene ben pga. sygdommen, men som nu er 
erklæret rask. De falder i snak og finder ud af, 
at de er fælles om en skarp humor og en foragt 
for det konventionelle. Selvom Hazel ikke aner, 
hvor lang tid hun har tilbage, kan hun ikke mod-
stå Gus’ insisterende charme, og de forelsker sig 
langsomt i hinanden. Snart har de to unge men-
nesker kastet sig ud i et forhold, der foruden de 
almindelige kæresteproblemer også skal slås 
imod en uretfærdig og alt for tidlig dødsdom.

’En flænge i himlen’ er baseret på John Greens ro-
man ’The Fault in Our Stars’, som det amerikanske 
Time Magazine kårede til årets bedste fiktions-
bog i 2012. Green blev inspireret til bogen efter 
at have arbejdet med kræftramte børn og unge, 
hvor han blev rørt over deres modige forsøg på at 
leve et almindeligt ungdomsliv på trods af deres 
sygdom. Bogens og filmens fortæller, Hazel, spil-
les af Shailene Woodley, som også havde hoved-
rollen i ’Divergent’ (2014), en anden filmatisering 
af en populær ungdomsroman. Der medvirkede 
hun ligeledes sammen med Ansel Elgort, dog som 
hans søster og ikke som hans kæreste. 

88,6 %
244 stemmer

ORIGINALTITEL  
The Fault in Our Stars 
  
INSTRUKTØR Josh Boone  
 
SKUESPILLERE
Shailene Woodley, Ansel Elgort, 
Willem Dafoe, Laura Dern 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  120 minutter 
  
PREMIERE

12/06

DRAMA /  
ROMANTIK



KINO.DK // JUNI 2014 KINO.DK // JUNI 201428 29

ORIGINALTITEL  
Walesa. Czlowiek z nadziei  
    
INSTRUKTØR  Andrzej Wajda 

SKUESPILLERE 
Robert Wieckiewicz,  
Agnieszka Grochowska 

LAND  
Polen, 2013 
 
SPILLETID 
127 minutter 
 
PREMIERE

12/06

DRAMA

WALESA 
- HÅBETS MAND
HISTORIEN OM  
POLENS PRÆSIDENT

I 1970 er Lech Walesa elektriker på værftet 
i Gdansk, men han er utilfreds med tin-

genes tilstand i Polen. Sammen med andre ak-
tivister begynder han at organisere arbejderne i 
ikke-kommunistiske fagforeninger, der går imod 
regeringens kontrollerede system. Walesa vin-
der manges støtte, ikke mindst på grund at sit 
karismatiske ydre, og med sin hustru Danuta ved 
sin side, kommer han til at lede oppositionen i 
Polen. Det er ikke en ufarlig opgave, og et opgør 
mod autoriteterne er i vente.

Polens, til tider turbulente, politiske situation 
er godt materiale til en film, og den anerkendte 
instruktør Andrzej Wajda har allerede to gange 
skildret den anti-kommunistiske opposition i  
filmene ’Marmormanden’ (1976) og ’Jernman-
den’ (1981), der blev belønnet med Guldpalmen i  
Cannes. ’Walesa - håbets mand’ afslutter trilo-
gien ved at skildre den måske mest markante,  
politiske skikkelse i landet, Lech Walesa.

ORIGINALTITEL Of Horses and Men 
  
INSTRUKTØR Benedikt Erlingsson 
  
SKUESPILLERE
Ingvar Eggert Sigurðsson,  
Charlotte Bøving, Helgi Björnsson 

LAND  
Island,  
Tyskland, 2013 
 
SPILLETID 
81 minutter 
 
PREMIERE

19/06

KOMEDIE / DRAMA

OF  
HORSES
AND MEN
FILMEN DE KALDTE HEST

I et lille islandsk samfund er kærligheden 
mellem mand og hest løbet fuldstændigt 

løbsk. Der er fx parret Kolbeinn og Solveig. De 
elsker hinanden, men Kolbein er bare lidt mere 
forelsket i sin prisvindende hest Grana, der sam-
tidig kun har øje for hingsten Brunn. Og så er der 
hesten Jarpur, der nærer varme følelser for sin 
alkoholiske ejer Vernhardur, mens Vernhardurs 
fiskerven Gengis er vild med heste som Jarpur… 
og sådan fortsætter relationerne, der i bund og 
grund kun kan gå grueligt galt. 

Den islandske komedie ’Of Horses and Men’ 
vandt Politikens publikumspris på dette års PIX 
Filmfestival - og ikke uden grund. Filmen er prop-
pet med kulsort humor og byder på et meget 
alternativt kig på de menneskelige elementer i 
heste og vice versa. Og som om dette ikke var 
nok, opleves de mange absurde skæbner og kær-
lighedsintriger gennem hestenes øjne.

Lech Walesa vandt Nobels Fredspris i 1983.

Instruktøren Benedikt  
Erlingsson spillede tolk i  
Lars von Triers ’Direktøren  
for det hele’ (2006).

FRANK
MICHAEL FASSBENDER & PAPMACHEHOVEDET

ORIGINALTITEL Frank 
  
INSTRUKTØR  
Lenny Abrahamson   

SKUESPILLERE
Michael Fassbender, Domhnall 
Gleeson, Maggie Gyllenhaal,  
Scott McNairy, Tess Harper,  
Matthew Page 
 
LAND England, Irland, 2014 
 
SPILLETID  95 minutter 
  
PREMIERE

12/06

DRAMA /  
KOMEDIE

Læs  
mere  
side 10

Den unge musiker-aspirant Jon optages i et 
excentrisk band, der ledes af en karisma-

tisk og mystisk forsanger ved navn Frank. Lige-
som alle andre er Jon særdeles fascineret af den 
nærmest kultdyrkede Frank, der bærer et gigan-
tisk papmachehoved døgnet rundt! Først virker 
Franks maske som et bevidst, politisk og endda 
overlegent valg, men som Jon lærer bandet og 
dets forsanger bedre at kende, begynder han at 
tvivle på, hvad Frank egentlig skjuler under sin 
iøjefaldende facade.

At overtale en af tidens absolut hotteste stjerner, 
Michael Fassbender, til at bære en kæmpe pap-
machemaske gennem en hel film synes at være 
en lille genistreg fra den irske instruktør Lenny 
Abrahamson, der imponerede anmelderne med 
sit forrige drama ’What Richard Did’. Den finur-
lige ide bag ’Frank’ er stærkt inspireret af Frank 
Sidebottom - en fiktiv karakter skabt af den 
britiske komiker og musiker Chris Sievey (1955-
2010), men låner også lidt fra universet omkring 
bands som Daniel Johnston og Captain Beefheart.  
Manuskriptet er skrevet i samarbejde med Joe 
Ronson, der selv var en del af bandet The Frank 
Sidebottom Oh Blimey Big Band.

Filmens hovedrolle, Jon, spilles af 
Domhnall Gleeson, der har en større 
rolle i den kommende Star Wars-film.



KINO.DK // JUNI 2014 KINO.DK // JUNI 201430 31

22 JUMP STREET
TILBAGE PÅ SKOLEBÆNKEN

D e to umodne og uprøvede politibetjente 
Schmidt og Jenko reddede dagen, da de 

gik undercover som high school-elever og fandt 
frem til en mystisk narkobagmand. Nu hører 
high school fortiden til, og tiden er kommet 
til den næste store opgave, der selvfølgelig in-
debærer, at de unge mænd starter på college. 
Problemet er blot, at omgivelserne byder på en 
del flere fristelser for makkerparret, der møder 
nye og mere ligesindede venner på football-hol-
det og blandt kunstelskerne. Pludseligt må de 
to venner tage både deres professionelle og 
private forhold op til overvejelse, mens de for-
søger at fange endnu en skurk blandt de inteta-
nende elever. Men kan politistyrkens ældste 
teenagere finde frem til en moden løsning?

’21 Jump Street’ var i 2012 en overraskelse, der 
foruden at indkassere et flot billetsalg også in-
troducerede en af nyere tids mest veloplagte 
buddy-romancer i form af Channing Tatum og 
Jonah Hills umage par. Filmen var inspireret af 
Johnny Depp-serien ’De unge strissere’ (1987-
91), men dyrkede en langt mere plat humor 
end sit mere polerede forbillede. Den aktuelle 
fortsættelse tager tråden op med det naturli-
ge skridt i vennernes undercover-uddannelse 
og skruer samtidig op for såvel rusmidler som 
skydevåben. Hollywoods nye 
gyldne instruktørduo, Phil Lord 
og Christopher Miller, har se-
nest stået bag den succesfulde 
LEGO-film.

ORIGINALTITEL  
22 Jump Street 
  
INSTRUKTØR  
Phil Lord, Christopher Miller 
 
SKUESPILLERE 
Channing Tatum, Jonah Hill,  
Ice Cube, Dave Franco, Peter  
Stormare, Rob Riggle,  
Nick Offerman 
 
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID  Afventer 
  
PREMIERE

19/06

KOMEDIE

Channing Tatum vender næste år tilbage som stripper i ’Magic Mike XXL’.

80,6 %
103 stemmer

13 -årige Henry Wheeler kæmper med at 
leve op til rollen som manden i huset, 

mens hans mor Adele balancerer på kanten af, 
hvad der lettest kan beskrives som et nervøst 
sammenbrud. En dag passes Henry op af en såret 
mand i det lokale supermarked. Manden viser sig 
at være Frank Chambers - en morder på flugt fra 
loven. Inden længe holdes Henry og hans mor 
som gidsler i deres eget hus af den på samme tid 
bange og truende Frank. Hvad der først virker til 
at være en forfærdelig hændelse, viser sig dog 
at bane vejen for nye muligheder, for Frank er 
også en god mand. Adele liver op i hans nærvær, 
og Henry nyder godt af pludselig at have et for- 
billede under eget tag, selvom de alle ved, det 
ikke kan vare evigt.

Instruktør Jason Reitman har gjort sig bemær-
ket med størstedelen af sine film, såsom ’Thank 
You for Smoking’ (2005), ’Juno’ (2007) og ’Up 
in the Air’ (2009). Han har altid skaffet dygtige 
skuespillere, og ’Labor Day’ er ingen undtagel-
se. Således er det Kate Winslet (Titanic) og Josh 
Brolin (No Country for Old Men), der bærer de 
altoverskyggende hovedroller. Stilmæssigt be-
finder filmen sig overvejende i den romantiske 
del af skalaen med nogle gode afstikkere over i 
thrillergenren.  

Filmen er baseret på en roman af Joyce Maynard fra 2009.

ORIGINALTITEL Labor Day 
  
INSTRUKTØR Jason Reitman  
 
SKUESPILLERE
Kate Winslet, Josh Brolin,  
Gattlin Griffith, Tobey Maguire, 
Tom Lipinski, Clark Gregg,  
J.K. Simmons 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  111 minutter 
  
PREMIERE

19/06

DRAMA / ROMANTIK 
/ THRILLER

LABOR DAY
FORBRYDER OG FADERFIGUR
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ORIGINALTITEL  
Transcendence 
  
INSTRUKTØR Wally Pfister 
 
SKUESPILLERE
Johnny Depp, Morgan Freeman, 
Rebecca Hall, Kate Mara, Cillian 
Murphy, Paul Bettany, Cole Hauser, 
Clifton Collins Jr, Olivia Dudley 
 
LAND USA, UK, Kina 2014 
  
SPILLETID  119 minutter 
  
PREMIERE

19/06

SCIENCE FICTION En af verdens fremmeste forskere i kunstig 
intelligens, Dr. Will Caster, har viet hele 

sin eksistens til at skabe den mest avancerede 
computer, der er i stand til at lagre menneske-
hedens samlede viden og følelser. Hans metoder 
er stærkt kontroversielle, hvilket har gjort ham 
verdensberømt samt hovedmål for en gruppe 
antiteknologiske ekstremister. Da selvsamme 
ekstremister udsætter Will for et attentat, har 
hans kone og bedste ven kun én mulighed for 
at redde hans liv. De må uploade hans bevidst-
hed til computeren og dermed gøre ham til ét 
af sine egne eksperimenter. Men eksperimentet 
løber løbsk og snart trues kloden af Will og hans  
supermaskine.

Koblingen mellem mennesker og maskiner har 
fascineret filmskabere, siden ’Metropolis’ vakte 
den første cyborg til live i 1927. Og med genren 
følger frygten for teknologi, der er at finde i utal-
lige science fiction-film. Det nyeste eksempel 
lader i bogstaveligste forstand en af Hollywoods 
største navne, Johnny Depp, træde ind i com-
puternes verden for derefter at blive en trussel 
mod hele menneskeheden. Rebecca Hall (Vicky 
Cristina Barcelona), Morgan Freeman (The Dark 
Knight) og Paul Bettany (The Da Vinci Code) er 
nogle af de mennesker, der får problemer med 
den virtuelle Depp.

Instruktør Wally Pfister er kendt som fotograf på  
The Dark Knight-trilogien (2005-12) og ’Inception’ (2010).

JOHNNY DEPP I MASKINEN

TRANSCENDENCE
LIVET PÅ EN LØGN

LEV STÆRKT

N ik og Martin er et par bedste venner med 
benzin i blodet. De elsker at snakke om 

biler, at fikse biler og køre meget, meget hurtigt 
i biler. Deres tid som unge drenge får dog en  
meget brat afslutning, da Martin kommer til at 
køre en kvinde ihjel, og derfor ryger i fængsel. 
Nik bærer også en stor del af skylden for uheldet, 
men kan ikke mande sig selv op til at tage ansva-
ret. I stedet bliver han uforvarende forelsket i 
Martins kæreste Signe og hun i ham. Nik ved, at 
han lever på en løgn, men kan ikke få sig selv til 
at sige sandheden - velvidende at den en dag vil 
indhente ham.

Skulle du være i tvivl om, hvilke skuespillere 
der er på vej frem inden for dansk film, kan du 
nøjes med at se ’Lev stærkt’. Trekløveret i front 
består af henholdsvis Cyron Melville, Danica  
Curcic og norske Jakob Oftebro, som alle spås 
store og internationale karrierer. Filmen er  
instrueret af Christian E. Christiansen, der før har 
gjort sig bemærket med film som ’Råzone’ (2006) 
og ’The Roommate’ (2011). Midt i hurtige biler og 
masser af drama, fortæller ’Lev Stærkt’ også en 
historie om at være fanget i en ond cirkle af skyld, 
ansvar og løgn.

ORIGINALTITEL  
Lev stærkt 
  
INSTRUKTØR  
Christian E. Christiansen 
 
SKUESPILLERE
Cyron Melville, Jakob Oftebro,  
Danica Curcic, Caspar Fomsgaard 
 
LAND Danmark, 2014  
 
SPILLETID  86 minutter 
  
PREMIERE

26/06

DRAMA

’Lev stærkt’ er optaget i Aarhus over en periode på seks uger.

Læs  
mere  
side 36
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NÆSTE MÅNEDS FILM

03/07
ET HUS I MAROKKO
Fire døtre og en begravelse 

KRAFTIDIOTEN
En nordmand ser rødt

SÅDAN TRÆNER  
DU DIN DRAGE 2
Mere dragetræning

10/07

MINUSCULE
Myrer på sukkerjagt

TRANSFORMERS:  
AGE OF EXTINCTION
Mark Wahlberg og  
kæmperobotterne

UNG OG SMUK
Et liv som callgirl

17/07
ABERNES PLANET:  
REVOLUTIONEN
Åh, abe!

BAD NEIGHBORS
Had din nabo

SHORT TERM 12
Utilpassede unge

SOMMERSØNDAG
Franske forviklinger

THE PRIEST'S CHILDREN
Hullede kondomer og  
presset præst

24/07
DELIVER US FROM EVIL
Seriemorder og eksorcisme

JUPITER ASCENDING
Kaos i kosmos

THE ROVER
’The Road’ møder ’Mad Max’

31/07
FORELSKET I NEW YORK
Fra instruktøren bag ’Once’

GUARDIANS OF  
THE GALAXY
Marvels nye superhelte

POSTMAND PER: FILMEN
TV-talentet Postmand Per

STRATOS
Fabriksarbejder og lejemorder

JULI

UNG OG SMUK

TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION

MINUSCULE SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 2

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

D en fraskilte massør Eva er til fest og møder 
to personer, der viser sig at få stor betyd-

ning. Den ene er poeten Marianne, som efterføl-
gende hyrer Eva til massage, og de to ender med 
at blive gode veninder. Den anden er Albert, der 
ender med at blive hendes kæreste, selvom hun 

mere eller mindre har droppet idéen om at fin-
de en ny mand. Hendes forhold til dem begge 
går strålende, lige indtil hun indser, at Mari-
anne er Alberts ekskone, og det er her, Eva 

kommer i et dilemma. Skal hun afsløre 
overfor sin veninde, at hun dater 

hendes eks? Skal hun fortælle sin 
kæreste, at hun er slyngvenin-
der med hans eks? Eller skal 
hun bare tie stille? 

’Enough Said’ er en romantisk komedie til et 
voksent publikum, der balancerer mellem det 
dramatiske og det humoristiske. På listen over 
de bedst anmeldte film i 2013 i USA, landede den 
på en femteplads og den vandt en række film-
priser, især takket være sine skuespillere. Julia 
Louis-Dreyfus har stået i skyggen af sin rolle som 
Elaine i TV-serien ’Seinfeld’, siden den stoppede 
i 1998, men får for alvor chancen for at vise sit 
brede spektrum som skuespiller. Derudover viser 
den desværre afdøde James Gandolfini, at han 
kunne spille meget mere end en kriseramt gang-
ster. Filmens manuskript har også fået rosende 
ord med på vejen. 

ORIGINALTITEL Enough Said 
  
INSTRUKTØR Nicole Holofcener 
  
SKUESPILLERE
Julia Louis-Dreyfus, James  
Gandolfini, Catherine Keener,  
Toni Collette 
 
LAND USA, 2013 
  
SPILLETID  93 minutter 
  
PREMIERE

26/06

KOMEDIE / DRAMA

ENOUGH SAID
FANGET MELLEM TO EKS’ER

Dette blev James Gandolfinis (1961-2013) næstsidste film.

JUPITER ASCENDING



INTERVIEW

Danica
Ikke til at komme udenom
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anica er det latinske ord for ”dansk”, men Danica Curcic er fak-
tisk født i Serbien. Kombinationen af det danske og det uden-
landske er nøgleordet for skuespillerinden, der nyder at rejse 

lige så meget, som hun nyder sit arbejde. Vi er dog heldige at få et par ti-
mer med hende i København på hotelcaféen Moritz, for snart vil hendes 
tid blive endnu mere sparsom, og medierne vil sværme om hende. Den 
mørkhårede skønhed er nemlig blevet udråbt til den næste store, dan-
ske stjerne, og med fire meget forskellige produktioner på vej vil navnet 
Danica Curcic snart florere overalt.

”Jeg hører mange versioner af mit navn. Det mærkeligste er Dominique 
Couscous,” fortæller skuespillerinden, mens hun understreger, at nav-
net på serbisk udtales Danizta Churchich. Hun har dog altid holdt sig til 
den danske version, Danica, da det er lettere for folk at udtale og ”min-
der om et forsikringsselskab”.

Danica Curcics baggrund er præget af mere end bare underlige udtalel-
ser af hendes navn. Hun kom til Danmark som etårig og gik kortvarigt på 
international skole, fordi familien til at starte med ikke regnede med at 
blive boende i Danmark. Det internationale perspektiv skulle følge hende 
hele livet sammen med lysten til at optræde. Drømmen om skuespil kom 
først til senere, men allerede som seksårig startede hun et band med 
sin veninde, hvor de spillede klassiske sigøjnersange på klaver og violin. 
”Musik er en direkte indgang til sjælen, og det er også det, jeg synes, 
er fedest ved skuespillet,” fortæller Curcic og fortsætter: ”I gymnasiet 
begyndte jeg at tage dramatimer, og jeg blev meget interesseret i film - 
især dokumentarfilm. Det betød også, at jeg startede på universitetet på 
Film- og Medievidenskab for at komme mere ind i den filmiske verden.”

Men den unge kvinde kunne mærke, at hendes liv havde brug for mere 
end de danske himmelstrøg. Efter to gode år på universitetet tog hun 
derfor et udenlandsophold i Granada i Spanien. Ikke så meget for at stu-
dere, men for at komme væk fra det hele, hvor studiemiljøet på universi-
tetet ikke var det, hun søgte. ”Jeg havde håbet på at møde et fællesskab  
og et socialt liv. Lysten til fællesskabet har altid været en stor vilje. Det 
skete bare ikke på universitetet. Jeg blev for rastløs. Det var, når jeg la-
vede dokumentarfilm og mødte andre mennesker, jeg følte, jeg levede.”

”Fuck forfængelighed!”
Herfra begyndte et regulært eventyr i Californien, hvor hun startede på 
teaterskolen Dell’Arte og blev forelsket i en amerikaner. Selvom forhol-
det ikke holdt ved, tog hun en masse med sig fra opholdet, bl.a. en helt 
ny måde at opleve fysisk optræden på, hvor netop fællesskabet og alle 
tankerne kunne kropsliggøres inden for forskellige, ekspressive genrer: 
klovn, commedia dellarte, melodrama, mv. ”Man fik lov til at prøve alle 
mulige grænser af og sige ”Fuck forfængelighed”. Det var en stærk gro-
bund for at bevæge mig ind i det mere psykologisk baserede spil, jeg 
lærte senere på skolen,” understreger det unge talent med hentydning 
til sin efterfølgende danske skuespiluddannelse. ”På det tidspunkt hav-
de jeg brug for at komme væk fra Danmark, men det handlede nok mere 
om, at jeg ikke lavede det, jeg var glad for. Men man kan være lykkelig 
og ulykkelige alle vegne, så jeg valgte at søge ind på Statens Scenekunst-
skole (tidligere: Statens Teaterskole, red.) i København, fordi jeg ville dyk-
ke ned i arbejdet med en dramatisk tekst, som skolen i Californien ikke 
dyrkede. De første måneder efter USA var hårde, men det hjalp utrolig 
meget, at jeg havde skuespilskolen.”

Du kender hende ikke , men det kommer du til.  

Danica Curcic er aktuel i hele fire danske film i 2014, 

hvoraf den første, ’Lev stærkt’, har premiere i juni. 

Kino.dk mødte den 28-årige skuespillerinde, og det  

blev til halvanden times snak om rastløshed,  

anerkendelse og gevinsten ved hårdt arbejde.

Der er jo ingen,  
der ved, hvad jeg  
har lavet.
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Beslutningen om at komme tilbage til Danmark var måske ikke helt 
tosset. Allerede inden publikum har lært Curcic at kende, har hun mod-
taget anerkendelse på dette års filmfestival i Berlin med udnævnelsen 
til Shooting Star. En prestigefyldt hæder der tilfalder unge europæiske 
skuespillere, som man spår en stor karriere. Af danskere har bl.a. Nikolaj 
Lie Kaas, Sonja Richter og David Dencik tidligere modtaget prisen, så 
Curcic er blevet del af et fornemt selskab. ”Det er sært med Shooting 
Star, fordi man ikke har bevist noget endnu. Der er jo ingen, der ved, 
hvad jeg har lavet, og juryen havde kun set ’Lev stærkt’. Det er ret mær-
keligt, fordi arbejdet ikke rigtigt er repræsenteret.”

Æren er dog ikke grebet ud af den blå luft, og det er de færreste, der 
kan prale af at spille bærende karakterer i hele fire, store danske film på 
blot ét år. Men det er præcist, hvad Danica Curcic gør. Og med meget 
forskellige roller som følge. I juni er der premiere på ’Lev stærkt’, hvor 
hun har rollen som Cyron Melvilles kæreste. I Bille Augusts drama ’Stille 
hjerte’ får hun modspil fra to af dansk films mest anerkendte kvindelige 
skuespillere, Paprika Steen og Ghita Nørby, mens hun i ’Fasandræber-
ne’ spiller en kvinde med en frygtelig hemmelighed. Endelig afsluttes  
maratonåret med en komisk rolle i Hella Joofs ’All Inclusive’.

Hurtige biler og et stille hjerte
’Lev stærkt’ er den første af skuespillerindens film i år. Her medvirker 
hun sammen med to venner fra virkelighedens verden, Cyron Melville 
og Jakob Oftebro, og det var bestemt med til at gøre filmoptagelserne 
til en god oplevelse. ”Der var en meget afslappet stemning på settet. Vi 
havde jo en god kemi i forvejen. Fokus var på situationen i stedet for det 
tekniske. Så var det ikke så vigtigt, at lyset lige var helt perfekt. Det var 
håndholdt, lige op i ansigtet, og så kør!”

Filmen handler om to barndomsvenner, der under et gaderæs kører  
en sagesløs pige ihjel. Et barskt tema, men stilen er en blanding af flere 
genrer. Der er både bilfilm, ungdomsfilm og regulært drama. ”Den har 
en vis bredde, som man ikke skulle tro, når man ser billeder fra den. 
Den handler også om skyld og skam, og hvad man tænker, når man står 
med så stort et ansvar, som i filmen,” konkluderer Danica Curcic om ’Lev 
stærkt’, der er indspillet sidste sommer i Aarhus.

I en helt anden boldgade finder vi dramaet ’Stille hjerte’, instrueret 
af Bille August og med rutinerede kræfter som Ghita Nørby, Paprika 
Steen, Morten Grunwald og Pilou Asbæk på rollelisten. I filmen spiller 
Nørby hendes mor, der gerne vil dø, hvilket hun ikke vil acceptere. En  
emotionel rolle med de udfordringer, det medfører. ”Det er ikke til at 
sige, om det var sværere at indspille ’Stille hjerte’ end ’Lev stærkt’. Den 
var sværere rent følelsesmæssigt, og det krævede meget af mig, fordi 
det er nogle meget vilde omstændigheder, den foregår under. Det er 
et lille kammerspil, så det er virkelig skuespillet, der træder frem. I ’Lev 
stærkt’ var min karakter en charmerende, ung studerende, mens hun 
i ’Stille hjerte’ har nogle mørke sider i sig selv og er ekstremt sårbar.”

Det sværeste for Danica Curcic i forbindelse med ’Stille hjerte’ var dog, 
at hun skulle spille mod sin egen type. ”Jeg var undervejs meget i tvivl, 
om mit skuespil holdt. Min karakter er meget passiv, og det var svært, 
fordi det ligger til min natur, at jeg er meget aktiv og drivende i alt, hvad 
jeg laver. Det, at spille en karakter, der er så indadvendt, var meget ud-
fordrende. Jeg skulle stole på situationen.”

Hævntogt og charterrejse
Måler man på budget og filmholdets størrelse, er den største af de fire 
kommende film med Curcic uden tvivl ’Fasandræberne’. Filmatiseringen 
af Jussi Adler-Olsens efterfølger til ’Kvinden i buret’ har et budget på 39 
mio. kroner, og der var et hold på 50 mennesker under optagelserne. Til 
sammenligning havde ’Lev stærkt’ et hold på fem personer. Størrelsen 
på projektet var dog ikke det, der blev mest udfordrende for Curcic, der 
spiller Kimmie - en kvinde med en forfærdelig baggrund og en tørst efter 
hævn. Udfordringen lå i at tage afstand fra bogforlægget. ”Det var både 
en fordel og en ulempe, at jeg havde læst bogen. En fordel, fordi jeg kun-
ne komme ind i hendes tankesæt, men også en ulempe, fordi jeg havde 
billedet af en overvægtig 50-årig kvinde, hvilket jeg slet ikke kan leve op 
til fysisk. Filmen er ikke en direkte dramatisering af bogen. Den bruger 
historien og digter selv videre. Det hjalp mig til at give slip på bogen.”

”Men det var også lidt af en drømmerolle at spille en person, der er så 
ekstrem. Ikke mindst fordi hun er på hævntogt og går rundt med en stor 
gun i filmen. Det modsatte af prinsessedrømmen, men meget mere min 
drøm,” griner Danica Curcic, inden hun fortæller om, hvordan den vold-
somme rolle lærte hende at disponerede sin energi. ”I ’Lev stærkt’ kan 
man bedre gå ud og ind af optagelserne, hvor jeg blev nødt til at løbe 
rundt og træne mig varm i ’Fasandræberne’, for scenerne krævede en 
høj puls og en helt anden sindsstemning. Det var meget intenst. Der 
blev jeg yderst bevidst om at give slip mellem optagelserne. Man går en 
hel dag og venter 90 procent af tiden, og så er man på og skal give alt, 
hvad man har.”

Det er meget  
forskellige roller,  
og jeg håber på,  
at jeg ikke bliver sat 
i bås som hende den 
temperamentsfulde 
Balkan-kvinde.

... Cyron Melville og Jakob Oftebro:
”De er sindssygt dygtige begge to. Og derudover er de 
nogle virkelig dejlige venner at have i sit liv.”

... Bille August:
”Jeg var helt nervøs de første scener. Han tog kun to takes, 
hvilket er ret usædvanligt. Der blev ikke sagt så meget.  
Han er meget kærlig, ydmyg og støttende. Man bliver 
meget usikker, fordi man tænker: Var det nu også godt nok? 
Skal vi ikke lige tage fem takes, hvor vi prøver alt muligt af. 
Men man kan mærke, at han kender sit filmsprog.”

... Hella Joof:
”Hun er fantastisk. Hun rammer lige ind i situationen. Hun 
er så ærlig og varm, og hun turde være helt direkte - der er 
ikke noget filter.”

... Nikolaj Lie Kaas:
”Han er så fed. Han er helt vildt meget på, men mellem  
optagelserne er han bare Nikolaj. Vildt sjov og vildt afslap-
pet. Man har bare lyst til at lære ham at kende.  
Han er totalt prof og helt fantastisk.”

Hvad er din yndlingsfilm?
”’Underground’ (1995) er den, der betyder mest for mig i kraft af 
dens stil og musik.”

Hvad er din største biografoplevelse?
”Da jeg så ’The Master’ (2012), var jeg helt i chok over skuespillet. 
Jeg måtte flere gange vende mig om i biografen og kigge på mine 
venner. Jeg troede næsten ikke mine egne øjne.”

Hvad er din drømmerolle?
”Jeg har ikke én drømmerolle. Men jeg kunne godt tænke mig at 
spille med i et historisk drama. Eller en biografisk film som Janis Jop-
lin. Det kunne være sjovt.”

Hvem vil du helst spille sammen med?
”Som 13-14 årig helt klart Leonardo DiCaprio. Men ellers Michael 
Fassbender, Charlotte Gainsbourg, Daniel Day-Lewis eller Javier 
Bardem. Mange af dem herhjemme har jeg allerede fået den ære at 
spille sammen med.”

Hvad laver du i din fritid?
”Jeg rejser, så snart jeg kan. Derudover spiller jeg klaver og harmo-
nika, og så træner jeg.”

Danica
Ikke til at komme udenom

hurtige
til Danica:

Danica om:

5

INTERVIEW
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12 YEARS
A SLAVE

PÅ DVD OG BLU-RAY DEN 6. JUNI

Opladningen mellem optagelserne har næppe været helt så fysisk til 
komedien ’All Inclusive’, der foregår på solbeskinnede Malta, og hvor 
Curcic spiller en kvinde, der er taget til det lille ørige for at fejre sin 
mors 60 års fødselsdag. ”Det var en stor rolle i filmen. Det var første 
gang, jeg kunne mærke, at det virkelig var en bærende rolle,” fortæller 
skuespillerinden. Komediegenren er nemlig ikke nødvendigvis lettere 
end den mere dramatiske af slagen, og faktisk var det en smule angst-
provokerende. ”Jeg var ret nervøs, da jeg først kom ned til Malta, for 
jeg var bange for, om jeg kunne leve op til det at være sjov og under-
holdende. Men det vigtigste i en komedie er, at man forholder sig helt 
ærligt til situationen, selvom den er absurd. På den måde er det ikke 
anderledes end at spille drama. Det var et rent kvindehold med Hella 
Joof bag kameraet og Bodil Jørgensen samt Maria Rossing og Mia Lyh-
ne. Således var det meget modsat ’Lev stærkt’, der foregår i et drenge- 
univers. Men begge ting er sjove at lave.”

Vejen til succes
Danica Curcics opskrift på at have scoret de mange roller er ganske sim-
pel. ”Held og det at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt spiller 
selvfølgelig også ind, men jeg tror, at hovedårsagen er hårdt arbejde. Jeg 
har aldrig været bange for at gå ud i nogle ekstremer, og jeg føler, at 
jeg virkelig har kæmpet for det. Det er meget forskellige roller, og jeg 
håber på, at jeg ikke bliver sat i bås som hende den temperamentsfulde 
Balkan-kvinde. Det er så fedt at prøve så mange forskellige genrer fra 
komedie og ungdomsfilm til drama og krimi.”

’Temperamentsfuld Balkan-kvinde’ er ikke det label, undertegnede vil-
le sætte på Danica Curcic, men måske nærmere ’den danske Penélope 
Cruz’. De brune øjne, det fyldige, mørke hår og ansigtsformen er ikke 
langt fra den spanske stjerne, og baseret på de roller, vi har set hende 
i indtil videre, er talentet der også. Alligevel har Curcic ikke vænnet sig 
til at se sit kønne ydre på lærredet. ”Det er virkelig svært. Man er meget 
selvkritisk, og der skal ikke meget til, for at man tænker, at det er over-
spil. Jeg tror også, at det er meget sundt at se på sig selv, og jeg bliver 
bedre til at vurdere, hvilke signaler jeg udsender.”

Men de omtalte film er bare springbrættet til noget andet, og til næste år 
er hun bl.a. aktuel i debutanten May El-Thoukys ’Lang historie kort’ som 
Trine Dyrholms kæreste. Ifølge hende selv en Woody Allensk komedie, 
der følger parforholdene i en vennegruppe over et stykke tid. Til august 
går turen til Afrika for at medvirke i Daniel Denciks film om den danske 
Wulff Joseph Wulff, der opdagede slaveri på Guldkysten 30 år efter, det 
var blevet ophævet. Selv skal hun spille en dansk missionær. Og heref-
ter ligger verden åben for Danica Curcic.  ”Jeg vil sindssygt gerne ud og 
arbejde i udlandet. En af de helt store drømme er at være med i en film 
af Paul Thomas Anderson. Han er genial. Jeg drømmer om at kunne rejse 
med arbejdet og ikke mindst bruge det engelske sprog,” afslutter Danica 
Curcic. Der er ikke i tvivl om, at hun nok skal nå det.

 

 ’Lev stærkt’ får biografpremiere den 26. juni.

Jeg har aldrig været 
bange for at gå ud i nogle 

ekstremer, og jeg føler, at jeg 
virkelig har kæmpet for det.

Danica
Ikke til at komme udenom

Danica Curcic 

Født i 1985 

Kælenavn: Dasha 

Udnævnt som Shooting 
Star på filmfestivalen 
i Berlin. 

Aktuel i: Lev stærkt 
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BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 
Sommerens komme inkluderer en bunke nye udgivelser på DVD og Blu-ray.BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

DE STORE OSCAR-FILM

Tre af månedens film deltog i Oscar-kapløbet 
i marts. Matthew McConaughey leverede 
årets bedste skuespilpræstation og fik en 
velfortjent Oscar for sin rolle i HIV-dramaet 
Dallas Buyers Club (12/06), som også Jared 
Leto scorede en statuette for. Begge mænd 
overbevidste alle om den dødelige sygdom 
gennem deres tyn-
de kroppe og indle-
vende skuespil. Der 
var også Oscars til 12 
Years a Slave (06/06) om 
den frie mand, Solomon Nort-
hup, der bliver fanget og solgt 
som slave i 1800-tallets USA. En 
barsk fortælling fra virkeligheden, 
der fik prisen som Årets bedste film.  
Endelig er der The Wolf of Wall Street 
(06/06), der, trods nomineringer i hele 
fem kategorier, måtte gå tomhændet fra 
prisfesten. Derved blev hverken Leonar-
do DiCaprio, Martin Scorsese eller Jonah 
Hill hædret for deres formidable arbejde 
på filmen om en 
hensynsløs forret-
ningsmand.

HOLLYWOOD'S FINEST

Oscar-filmene er ikke de eneste produktioner 
fra det store Hollywood i juni måned. Chris 
Pine er nyeste mand som agenten Jack Ryan i 
action-thrilleren Jack Ryan: Shadow Recruit 
(05/06), der blander spionparanoia fra tidli-
gere film som ’Patriot Games’ med kupscener 
a la ’Mission: Impossible’. Keira Knightley, 
Kenneth Branagh og Kevin Costner flankerer 
Pine på den stjernebesatte rolleliste. Store 
navne finder vi også i RoboCop (12/06), gen-

indspilningen af kultfilmen fra 1987, om en 
politibetjent (Joel Kinnaman), der for-

vandles til en robot, efter han forsø-
ges myrdet. Gary Oldman, Michael 

Keaton, Abbie Cornish og Samuel

L. Jacksons navne pryder rulleteksterne til 
actionfilmen. Colin Farrell og Jessica Brown 
Findlay forelsker sig, men skæbnen vil dem 
det anderledes i Winter’s Tale (30/06), der 
bl.a. byder på tidsrejser og en skytsengel 
i form af en hvid hest. I birollerne ses Will 
Smith, Russell Crowe og Jennifer Connelly.

DET' FOR BØRN

Familierne har også noget at se frem 
til. LEGO Filmen: Et klodset eventyr 
(23/06) er en amerikansk animations-
film baseret på det danske legetøj. Den  
handler om en ung, helt gennemsnitlig 
LEGO-figur, der pludselig bliver udset 
som den helt store frelser og slår sig sam-
men med bl.a. Batman (!) i kampen mod 
den onde præsident. For de mindre børn 
finder vi det animerede eventyr om Emil 
og Ida fra Lønneberg (26/06). Kender 
man Astrid Lindgrens elskede karakter ret, 
havner Emil i nok problemer til at få hans 
far til at råbe ”Emiiiiil”.

DER ER ET YNDIGT LAND

Tre af årets danske film har også fundet 
deres vej til hjemmebiografen. Vi kan 
tydeligvis godt lide grovkornede kome-
dier, for Klassefesten 2 - Begravelsen 
(10/06) er årets hidtil bedst sælgende 
film. I efterfølgeren tager de tre forvok-
sede drengerøve, Anders W. Berthel-
sen, Troels Lyby og Nicolaj Kopernikus, 
på den vildeste polterabend, du kan 
komme i tanke om. Faktisk så vild, at 
den ender med en begravelse. Berthel-
sen er også med i dramaet Kartellet 
(26/06) om en virkelig skandalesag i 
den danske byggebranche med trus-
ler og gangstermetoder. Modsætninger 
mødes i komedie-dramaet Klumpfisken 
(26/06) om en gnaven fisker fra Hirts-
hals, der uforberedt finder kærligheden i 
en københavnsk havbiolog. Et umage par i 
en original film. 

DET FEJRER VI MED MASSER AF FANTASTISKE 
FØDSELSDAGS TILBUD PÅ MUSIK, FILM, GAMES 
& BØGER - KIG IND

VI HAR FØDSELSDAG!

#MereEndMusik

DVD - DISNEY KLASSIKERE
Mulan, 101 Dalmatinere, Tarzan, Klokkeren Fra Notra 
Dame, Modig og Mads & Mikkel. Frit valg pr. stk.

FRANK HVAM
DVD + CD - Live 09
 

GAME OF THRONES
Bog - De 4 første bind
Frit valg pr. stk.

29956995

5995

GLOBE BOARDS
Kig ind og se vores store udvalg af boards



TOM CRUISE  
- FRA 400-TALLET TIL ÅR 2151
Tom Cruise er den seneste tid blevet udskældt for det ene og det andet men glem ikke,  
hvor mange gode film han egentlig har lavet! Vi varmer op tiI den aktuelle tidsrejsefilm 
’Edge of Tomorrow’ ved at præsentere et udvalg af skuespillerens film sorteret  
efter handlingernes kronologiske rækkefølge.
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TOP 10 · BLU-RAY 
SALG UGE 20:

 1.  FROST
 2.  HOBBITTEN: DRAGEN  
  SMAUGS ØDEMARK
 3. THE HUNGER GAMES:  
  CATCHING FIRE
 4.  WALKING WITH 
  DINOSAURS
 

 5.  KVINDEN I BURET
 6. THOR: THE DARK WORLD
 7. WHITE HOUSE DOWN
 8. GRAVITY
 9. TILBAGE I RINGEN
 10. AVATAR

TV-SERIER
True Detective - sæson 1 (10/06)
Matthew McConaughey vandt en Oscar for sin 
præstation i ’Dallas Buyers Club’, men han er 
mindst lige så overbevisende i rollen som kynisk, 
sortseende detektiv i TV-serien ’True Detective’. 
Sammen med Woody Harrelson efterforsker han 
nogle rituelle mord med bund i fortiden. Serien er 
blevet et stort fænomen verden over, hvor folk har 
rost den for sit gennemgående høje niveau, filmi-
ske kvaliteter og ikke mindst forrygende skuespil.

House of Cards - sæson 2 (20/06)
Kevin Spaceys hensynsløse politiker 
Francis Underwood skyr ingen midler, i 
kampen om at komme til tops, i anden
sæson af successerien ’House of Cards’. 
Sammen med hans kone, Claire  
(Robin Wright), tackler han pres-
sen, konkurrenterne og ikke mindst  
rigmanden Raymond Tusk.

Le Week-End (06/06) 
Instruktøren Roger Mitchell er bedst kendt for sin romantiske 
nyklassiker ’Notting Hill’ (1999). Nu er han tilbage med et kome-
die-drama med Lindsay Duncan og Jim Broadbent som et britisk 
par, der rejser til Paris for at genfinde kærligheden mange år efter 
deres bryllupsrejse i byernes by.

That Awkward Moment (18/06)
Skal forholdet stoppe her, eller skal det blive seriøst? Tre ven-
ner stiller på samme tid det samme spørgsmål i en moderne ro-
mantisk komedie med Zac Efron (The Lucky One), Miles Teller  
(Divergent) og Michael B. Jordan (Fruitvale Station).

Sleeping Beauty (18/06)
Man har nærmest ikke set Casper Van Dien i nogen film, siden 
hans kæbeparti og store guns gjorde det af med rumkaker- 
lakkerne i ’Starship Troopers’ (1997). Skuespilleren er dog med i 
den nye fortolkning af legenden om ’Tornerose’, der har hans dat-
ter, Grace Van Dien, i rollen som titelkarakteren. Filmen skal ikke 
forveksles med den biografaktuelle ’Maleficent’.

Tokarev (19/06)
Liam Neeson er ikke den eneste, der sætter lov og ret til side 
for at redde sin datter. Nicolas Cage følger trop i ’Tokarev’, en  
action-thriller om en tidligere kriminel, der bruger hårdhændede 
metoder for at tage hævn og redde sin datter.

Cuban Fury (26/06)
Har du også altid villet se Nick Frost (Hot Fuzz) springe ud som 
salsadanser? Uanset dit svar, så har du chancen i ’Cuban Fury’, en 
komedie om en overvægtig fyr med dårligt selvværd, der ser lyset 
i dansen og sin smukke, amerikanske chef (Rashida Jones).

Oblivion
(2077)

 The Last Samurai  
(ca. 1877)

 Magnolia (1999)

Cocktail  
(1988)

Edge of  
Tomorrow  
(i en nær  
fremtid)

Jerry 
Maguire  
(1996)

Jack  
Reacher  
(2011)

Legend  
(ca. 400-tallet)

Interview  
with the 
Vampire 
(1791)

Top Gun  
(1986)

Rock of Ages (1987)

 Valkyrie (1943)

Far and Away  
(1890erne)

Minority Report  
(2054)

 Vanilla Sky  
(ca. 2151)

BLU-RAY/DVD

DIREKTE PÅ  
DVD/BLU-RAY   

Born on the Fourth  
of July (1961)

Mission:  
Impossible 
(1996-2011)
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How to Train Your Dragon 2
De fleste kan nok blive enige om, at uni-
verset i Sådan træner du din drage-filmene 
egner sig forrygende til et computerspil. Og 
ganske som med den første film får efterføl-
geren en spilmatisering, hvor man kan væl-
ge mellem forskellige karakterer og drager. 
Spillet byder på en række udfordringer på 
drageskolen med træning, turneringer og 
andre småspil.
PS3, X360, WII, WIIU, N3DS - 30/06

Kick-Ass 2: Game to the Movie
Det er tid til at sparke røv på ægte superhel-
temanér! Spillet er ren og skær beat ’em up 
fra den klassiske skuffe men med alle mulige 
opgraderinger og muligheder for at forbedre 
sin karakter. Man kan spille som både Kick-
Ass og Hit-Girl, når kampen mod superskur-
ken The Motherfucker går ind.
PS3, X360 - 30/06

En flænge i himlen
Syv uger på New York Times’ bestsellerliste 
og en nærmest kultagtig dyrkelse af forfat-
teren John Greene, der i år blev kåret til en 
af de 100 mest indflydelsesrige personer i  
verden af Time Magazine. Det er blot nogle 
af grundene til at få læst ungdomsbogen ’En 
flænge i himlen’. En anden grund er filmati-
seringen, der har premiere i juni.
John Greene
ER UDKOMMET
 

FRA SHOPPEN

GAMING / BØGER 

SE HELE 
UDVALGET 

I SHOPPEN PÅ  
WWW.KINO.DK

CAPTAIN AMERICA:  
THE WINTER SOLDIER  
- ART DECO PLAKAT
KR. 59,-

HARRY POTTER:  
VOLDEMORTS TRYLLESTAV
KR. 379,- 
 
GRUSOMME MIG:  
DAVE THE MINION T-SHIRT
KR. 179,-

GODZILLA: 2014  
- GODZILLA DELUXE FIGUR MED 
LYS OG LYD
KR. 499,-

THE HUNGER GAMES: 
 BREVPAPIRSÆT
KR. 109,-

PÅ BLU-RAY, DVD OG ON DEMAND FRA D. 5/6

PÅ BLU-RAY, DVD OG ON DEMAND FRA D. 19/6

SCANBOX.COM

NICOLAS CAGE
ACADEMY AWARD® WINNER

TOKAREV
RACHEL NICHOLS
UNDERWATER, G.I. JOE

AWARD®WINNING CAST
PETER STORMARE

BAD BOYS II, ARMAGEDDON
DANNY GLOVER
LETHAL WEAPON, SAW

OFFICIAL SELECTION
OUT OF COMPETITION

CLOSING NIGHT
FESTIVAL DE CANNES

BASED ON 'ZULU', WINNER OF BEST CRIME NOVEL OF 2008
A crime thriller set in post-apartheid South Africa. 

ORLANDO BLOOM FOREST WHITAKER
CAPE TOWN COPS

THE PAST NEVER STAYS DEAD

Tokarev_CapeTownCops_190x265mm_MixAdd_Kino_NEW.indd   1 27/05/14   12.19




