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NYTÆNKNING, DER 
SPRÆNGER RAMMERNE
Det er ikke længere nok bare at være en  
printer. Verden har forandret sig. Den er  
blevet hurtigere og mere kompleks. Ram-
merne udvides og reglerne brydes. Derfor  
har vi introduceret en generation af inkjet  
alt-i-én-printere, som vi kalder Print 3.0. Tilslut 
alle de enheder, du benytter. Print alt det, du 
har brug for. Drivkraften er dine ambitioner. 
Det er print på en helt ny måde.

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

BROTHER.DK/PRINT3-0
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SØREN  
SØNDERGAARD

Chefredaktør
soren@kino.dk

KINO.DK:

Det har længe været acceptabelt tidsfordriv 
at kritisere mængden af fortsættelser i bio-

grafen og komme med sarkastiske bemærkninger 
om opfindsomhedens trange vilkår i Hollywood. 
Det er sådan set heller ikke uden grund. Ved  
begyndelsen af 2014 var der intet mindre end 
45 fortsættelser i sigte, hvis man tillod 
sig at inkludere diverse afarter som re-
makes, reboots og prequels.

Men selvom det 
er nemt, at pege på 
det uopfindsom- 
me i den niende 
Freddy Krueger-film,  
det 12. gesyn med  
‘Politiskolen’ eller 
’The Hangover 2’, glem- 
mer diskussionen ofte den 
række fortsættelser, der både 
kan og vil mere end originalen. 

De mest oplagte eksempler er ’The Godfather: 
Part 2’ og ’The Empire Strikes Back’, men de er 
ikke alene om at uddybe et allerede eksisterende 
univers eller karaktergalleri med succes. Vidt for-
skellige film som ’Lethal Weapon 2’, ’Terminator 2’, 

’Toy Story 2’, ’Superman II’, ’Before Sunset’ og ’The 
Dark Knight’ er alle fremragende efterfølgere, og 
tendensen fortsætter denne måned i biografen.

’Sådan træner du din 
drage 2’ og ’Abernes 
Planet: Revolutionen’ 
er fine eksempler på 

fortsættelser, der er 
tænkt som dele af en 

større fortælling. In-
struktøren af 

det andet 
e v e n t y r 

om Hikke 
og dragen Tandløs, 

ville endda kun vende tilbage 
til universet, hvis han måtte lave 

hele tre film i serien. Måske derfor 
er filmen blevet endnu bedre end den 

første i serien.

Det er ikke for at lyde naiv. Hollywood og 
filmselskaberne ønsker naturligvis at tjene så 
mange penge som overhovedet muligt, og her 
kan fortsættelser være en hurtig genvej. Men 
nogen gange vil de heldigvis også fortælle en god  
historie.

DRAGENDE
FORTSÆTTELSER
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Koordinator
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Medredaktør

daniel@kino.dk 
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Bakken

Bakken Bio
ALLE TORSDAGE I 

AUGUST, NÅR MØRKET 
FALDER PÅ, 

VISER BAKKEN 
FILM FORAN  

FRILUFTSSCENEN. 

STEM PÅ EN FILM!
Besøg kino.dk/bakkenbio  

og vær med til at  
bestemme af tenens  

program.

Bakken Bio 
præsenteres 
i samarbejde med
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- HISTORIER FRA SITETWWW.KINO.DK

MÅNEDENS BRUGER
Hvad er din favoritfilm?
Da jeg begyndte at interessere mig for andet 
end børne- og ungdomsfilm, blev jeg præsen-
teret for ’Farven lilla’ (1985). Det er en film, jeg 
siden har set utallige gange og gerne anbe- 
faler til andre, hvis de søger en film, som,  
udover at have en gedigen fortælling, 
også giver stof til eftertanke. Spielbergs 
første rendyrkede drama er en emi-
nent film, hvor skuespillet er i særklasse. 
Det er mig stadig en gåde, hvordan den 
kunne undgå at vinde bare én af de 11  
Oscars, den var nomineret til!

Hvad var den første film, du så i biografen? 
Jeg vil mene, at det var Disney-klassikeren 
’Aristocats’ (1970). Den blev vist i biografen 
i anledningen af et skolearrangement.  
Husker det særligt, da jeg blev placeret på 
allerforreste række og derfor måtte sidde 
med bagoverbøjet nakke for at kunne se hele 
lærredet.

Hvad er din største biografoplevelse?
Jeg har haft mange store oplevelser i bio-
grafen, men den, der står klarest, er ’Jurassic 
Park’ (1993). Jeg var imponeret af den origi-
nale handling og ikke mindst af de flotte og 
realistiske effekter. Det er samtidigt den film, 
jeg har været tættest 
på at forlade - jeg var 
ypperligt underholdt, 
men samtidigt ræd-
selsslagen!

Hvilken filmperson-
lighed ville du helst sidde fast i en elevator 
sammen med?
Goldie Hawn! En skuespillerinde som jeg ny-
der at se på film. Jeg tænker, hun har en unik 
personlighed, og hun er typen, som forstår at 
skabe gode og sjove stunder omkring sig. 

Hvilken film ville du helst leve i?
Jeg kan fortælle en lille sjov anekdote: Da 
jeg som ca. 11-årig så ’Den uendelige histo-
rie 2’, græd jeg undervejs. Ikke fordi den var 
sørgelig, men fordi jeg var skuffet over, at de 
ikke havde castet mig til hovedrollen - jeg 
syntes, den karakter var som skræddersyet 
til mig. 

Hvilken film glæder du dig mest til i juli? 
Sommeren er altid garanti for blockbust-
ers, og denne sommer er heldigvis ingen  
undtagelse. Jeg ser bestemt frem til den 
fjerde Transform-
ers-film og ’Guard-
ians of the Galaxy’.

Vil du også være månedens bruger?  
Skriv til stine@kino.dk  og fortæl hvorfor. Michael Watsham er 34 

og bor i Ringkøbing.

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

Premiere den 27. november

Premiere den 6. november

Premiere den 18. september

84,8%
70 stemmer

84,3%
61 stemmer

82,3%
89 stemmer

EFTERÅRETS MEST 
VENTEDE FILM

På kino.dk kan du fortælle, hvor meget du ser frem til en kommende film. Svarmuligheder går fra 
”Aldrig i livet” til ”Filmen jeg SKAL se!”, og som noget nyt kan du nu ændre din stemme, hvis du 
skulle ændre mening før premieren. Besøg en filmprofil på sitet og stem.
 

1. THE HUNGER GAMES:  
 MOCKINGJAY - DEL 1 
 
   

2. FASANDRÆBERNE 
 
  

93%
450 stemmer

Premiere den 19. november

86,1%
104 stemmer

Premiere den 2. oktober

3. DUM OG  
 DUMMERE 2 
 
   

4. INTERSTELLAR 
 
   

5. THE MAZE RUNNER

Forelsket i New York  
- interview med Keira 
Knightley og Mark Ruffalo

Transformers: Age of  
Extinction - interview  
med skuespillerne

Sådan træner du din  
drage 2 - drageflyvning  
med Robert Hansen

Kraftidioten - interview  
med Kim Fupz Aakeson

NYE OG KOMMENDE INDSLAG

SKIFT MENING PÅ 
WWW.KINO.DK



CBB.DK
PAKKENS INDHOLD ER TIL NORMAL INDENLANDSK TRAFIK. 
MERE END 3 GB: NEDSAT HASTIGHED. OPRETTELSE 49 KR.

NYHED!

  9 tim
ers tale

3 GB data

Fri S
MS og MMS

99 kr./md.

 min. pris 1
. md. 148 kr.

FÅ DET SAGT
 TIL FAST LAV PRIS
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FILMNYT

Nordkoreas afdelingschef for Centret for fred mel-
lem Nordkorea og USA, Kim Myong-Chol, er ikke 
glad for Seth Rogen og James Francos kommende 
film ’The Interview’. Forståeligt nok, eftersom ko-
medien handler om to journalister, der hyres 
af CIA til at snigmyrde Nordkoreas øverste 
leder, Kim Jong-un. Afdelingschefen har  
offentligt meddelt, at filmens præmis  
afslører, hvor desperate amerikanerne er,   
og at Kim Jong-un foretrækker bri-
tiske James Bond-film i stedet. 
’The Interview’ får premiere 
den 16. oktober 2014.

SVENSKER SKAL  
SPILLE DANSKER
Alicia Vikander skal spille dansker i Tom Hoopers 
(Kongerns store tale) ’The Danish Girl’. Hun skal 
spille Gerda Wegener, der var gift med den dan-
ske landskabsmaler Einar Wegener, som blev den 
første person til at få foretaget en kønsskifteope-

ration. Eddie Redmayne fra ’Les Miserables’ 
skal spille rollen som Einar, der skifter 

navn til Lili - en rolle som oprindeligt 
var tiltænkt Nicole Kidman indtil 

denne sprang fra bare en måned 
før optagelserne. 

 

VIDSTE 
DU AT ...?

Den femte film i  
Bourne-serien er blevet 
udskudt fra august 2015 til 
juli 2016.

Daniel Radcliffe og 
James McAvoys kommen-
de Frankenstein-film har 
fået titlen ’Victor Franken-
stein’. 

Sylvester Stallone 
eftersigende er på vej med 
’Rambo V’, der denne gang 
har et mexicansk kartel 
som fjende.

Bradley Cooper og 
Sienna Miller skal spille 
sammen i Clint Eastwoods 
thriller ’American Sniper’ 
og i kokkefilmen ’Chef’.

Oscar-vinderen Jared 
Leto muligvis overtager 
Will Smiths rolle i science 
fiction-filmen ’Brilliance’.

INSTRUKTØR FUNDET TIL

STAR WARS: 
EPISODE VIII
Manden bag ’Looper’, Rian Johnson, skal instruere og skrive 
manuskriptet til ’Star Wars: Episode VIII’ og skrive et udkast til 
rumseriens niende film. Johnson kommer dermed til at afløse 
J.J. Abrams, som lige nu optager ’Star Wars: Episode VII’, der 
får premiere den 17. december 2015. ’Episode VIII’ rammer 
biograferne engang i 2017. 

Det første officielle billede fra ’Fifty 
Shades of Grey’ viser Jamie Dornan 
som den excentriske mangemillio-
nær bag rattet i en af sine utallige 
biler. Filmatiseringen af E.L. James’ 
erotiske værk får dansk premiere 
den 12. februar 2015.

FØRSTE BILLEDE AF  

CHRISTIAN  
GREY

NORDKOREA  
HÅNER USA OG HYLDER BOND
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FILMNYT

Rosemary’s Baby (1968)
Problemet: Nabolejlighedens ældre ægtepar tilbeder djæ-
velen og har skumle planer for Mia Farrows baby.

The ‘Burbs (1989)
Problemet: Forstadsidyllen 
brydes, da Tom Hanks’ nye naboer mistænkes for at være 

intet mindre end kannibaler.

Toy Story (1995)
Problemet: Naboknægten er 
langt fra verdens bedste dreng og samtidig ethvert legetøjs 
værste mareridt.

Rear Window (1954)
Problemet: Jimmy 

Stewarts genbo har 
muligvis lig i lasten.

Fright Night (1985)
Problemet: Jerry er super char-merende… men desværre også blodtørstig vampyr.

Lakeview Terrace (2008)
Problemet: Samuel L. Jackson 

er selvretfærdig politimand, der udnytter sin magt over for 
kvarterets nye tilflyttere.

Barton Fink (1991)
Problemet: John Turturros medgæst på hotellet spilles af en utroligt an-massende John Goodman, der derud-over højst sandsynligt er djævlen selv.

Dennis the Menace (1993)Problemet: Pensionisten George Wilson får endnu flere grå hår, da han tvinges til at babysitte naboens 
femårige møgunge. 

Arlington Road (1999)
Problemet: Jeff Bridges’ gåde-fulde genbo (Tim Robbins) lig-ner mere og mere en terrorist.

Christmas Vacation (1989) Problemet: Familien Griswalds 
stakkels yuppie-naboer har 

ikke en chance imod Clark 
Griswalds (Chevy Chase)  

evige optimisme. 

FILMHISTORIENS
10 VÆRSTE NABOER:

1

5

3

9

7

2

6

4

10

8

INSTRUKTØR FUNDET TIL

STAR WARS: 
EPISODE VIII

’Bad Neighbours’  
har premiere  
den 17. juli. 
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PREMIERE I JULI

03/07 
SÅDAN TRÆNER  
DU DIN DRAGE 2  . . . . . . . . s 14 
Animation / Familiefilm

KRAFTIDIOTEN  . . . . . . . . S 16 
Action / Komedie

ET HUS I MAROKKO . . . . S 18 
Drama / Komedie 

10/07 
MINISEKTERNE  . . . . . . . . S 19 
Animation / Familiefilm

TRANSFORMERS:  
AGE OF EXTINCTION . . . S 20
Action / Science Fiction 

UNG OG SMUK  . . . . . . . . . . . S 22
Drama 

17/07 
BAD NEIGHBOURS  . . . . . S 23
Komedie 

ABERNES PLANET: 
REVOLUTIONEN . . . . . . . . . S 24
Action / Science fiction 

SOMMERSØNDAG  . . . . . . . . s 26
Drama

24/07
DON FABIJANS  
BEKENDELSER  . . . . . . . . . . . s 26
Komedie / Drama

DELIVER US FROM EVIL s 27
Thriller / Gyser

CHINESE PUZZLE  . . . . . . . . s 28
Drama / Romantik 

STRATOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 28 
Drama 

31/07 
POSTMAN PER - FILMEN  s 29
Animation / Familiefilm

GUARDIANS OF THE GALAXY 
Action / Science Fiction. . . . . . . . . s 30

FORELSKET I  
NEW YORK . . . . . . . . . . . . . . . . . s 32
Drama / Komedie / Musikfilm

KINO.DK // JULI 2014 13



KINO.DK // JULI 201414

På Berserkø ånder alt fred og ro, siden  
vikingerne, og ikke mindst Hikke, tæm-

mede de vilde drager. Drageræs er blevet den 
store sportsgren blandt øens unge drager og  
vikinger, men over dem alle svæver Tandløs, den 
eneste drage af sin art, der sammen med Hikke 
kortlægger nye områder af deres land. En dag 
opdager den uadskillelige duo en gruppe drage- 
jægere, der fanger de ellers fredelige væsener for 
at bringe dem til den frygtede Drago, og Hikke 
må indse, at verden er større og farligere end  
livet på øen. Og som om det ikke var nok,  
støder den unge helt og hans drage også på den  
mystiske Dragerytter.

Den første ’Sådan træner du din drage’ fra 2010 
tog alle fans af eventyr med storm med sin blan-
ding af vikinger og drager. Siden har man kunne 
se Hikke og Tandløs i TV-serien ’Dragerytterne fra 
Berserkøen’, og nu kommer den næste spillefilm, 
der samtidig er den midterste del af en trilogi. 
Holdet er det samme som tidligere, og universet 
er fortsat baseret på Cressida Cowells populære 
bogserie, der første gang blev udgivet i 2003,  
og som nu er udkommet i 12. bind. Filmen vises 
med både dansk og original tale (sidstnævnte 
uden undertekster).

ORIGINALTITEL  
How to Train Your Dragon 2 
  
INSTRUKTØR Dean DeBlois  
 
DANSKE STEMMER
Robert Hansen, Stine Stengade, 
Morten Staugaard, Peter Aude, 
Özlem Saglanmak, Sigurd Holmen 
le Dous, Niels Olsen, Sasia Møl-
gaard, Julian Thiesgaard Keller-
mann, Daniel Vognstrup, Niclas 
Mortensen. 
 
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID  102 minutter 
  
PREMIERE

03/07

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

SÅDAN TRÆNER
DU DIN DRAGE 2
DRAGERNE SLÅR IGEN

84,2 %
214 stemmer

Dean DeBlois ville kun vende tilbage som  
instruktør, hvis han fik lov til at lave en trilogi.

Læs  
mere  
side 34



www.studioapparel.dk

+ FLERE MÆRKER I BUTIKKERNE & PÅ WEB

PRÆSENTERER

PÅ UDVALGTE PRODUKTER
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David Sakurai spiller en dansk lejemorder i filmen. Han er født i Danmark, 
men flyttede som 18-årig til Japan, hvor han startede sin skuespillerkarriere.

ORIGINALTITEL  
Kraftidioten 
  
INSTRUKTØR  
Hans Petter Moland  
 
SKUESPILLERE
Stellan Skarsgård, Pål Sverre Hagen, 
Bruno Ganz, Birgitte Hjort Sørensen, 
Kristofer Hivju, Peter Andersson, 
Jakob Oftebro, Sergej Trifunovic, 
David Sakurai 
 
LAND  Norge, 2014  
 
SPILLETID  116 minutter 
  
PREMIERE

03/07

ACTION /  
KOMEDIE

N ils er en mand, der passer sig selv. Han kører 
sneplov, er vellidt i det norske lokalsamfund 

og naturligvis ganske uforberedt, da hans søn dør 
af en overdosis. Første udvej for den desillusione-
rede far er at begå selvmord, men da han kommer 
på sporet af sønnens kriminelle omgangskreds, 
erstattes afmagten af en stærk retfærdighedsfor-
nemmelse. Resultatet er koldblodig hævn, og det 
viser sig, at Nils har nemt ved at slå ihjel. Faktisk 
udviser den sindrige nordmand et ualmindeligt 
flair for kunsten at dræbe, og inden længe er han 
i gang med at rydde op blandt den overrasken-
de mængde af narkohandlere og gangstere i de 
norske fjelde.

Stilen i Hans Petter Molands voldsomme kome-
die er mildest talt sorthumoristisk, men den slags 
har ikke været noget nyt, siden ’Pulp Fiction’  
erobrede alles hjerter i 1994. Brutale gangstere 
med komiske hverdagsproblemer er set i en lang 
række mere eller mindre vellykkede følgeproduk-
ter af Tarantinos mesterværk, hvor sjove replik-
ker afbrudt af pludselig vold er mere forventeligt, 
end det er overraskende for genren. ’Kraftidio-
ten’ adskiller sig dog bemærkelsesværdigt ved 
at være mere original og vellykket end de fleste 
af slagsen. Man slipper ikke for østeuropæiske 
voldsmænd i lange diskussioner om tandlæge-
ordninger, men replikkerne er veloplagte og no-
get af det bedste fra hybridgenren på denne side 
af ’Fargo’ (1996). 

KRAFTIDIOTEN
EN NORDMAND SER RØDT

MÅNEDENS
ANBEFALING 



på 4* Hotel MOA Berlin
Oplev Berlin
Berlin er fyldt med historiske monumenter, trendy butikker 
og smarte cafeer. Den tyske hovedstad er hot og en ”must-
go”-destination for alle, der er vilde med at besøge Europas 
storbyer. Med dagens deal kan I bo 2 eller 3 nætter på 
4-stjernede Hotel MOA Berlin inkl. en 3-retters aftenmenu 
og morgenbuffet alle dage. Pris fra kun 1.560 kr. for 2
personer. Gælder i hele 2014.

Du finder altid gode

tilbud til din favorit

storby på spotdeal.dk

Køb senest 11. juli 2014

Normalpris 3.121 kr.

1.560 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 
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Manuskriptet kan tage en stor del af æren, og det er skre-
vet af danske Kim Fupz Aakeson, der har erfaring med bitter  
humor fra ’Små ulykker’ (2002), men som primært har skrevet 
rendyrkede dramaer som ’Prag’ (2006), ’Lille soldat’ (2008) 
og ’En familie’ (2010). Denne gang arbejder Fupz Aakeson in-
den for samme territorium som Coen-brødrene og veloplagt  
Anders Thomas Jensen (Blinkende lygter), og Stellan Skarsgård 
er perfekt i rollen som Nils, når han bevarer roen, imens folk 
dør omkring ham. Visuelt er filmen bjergtagende, og fotogra-
fen (Philip Øgaard) har tidligere arbejdet sammen med både 
instruktøren og Skarsgård på ’En ganske rar mand’ (2010), der 
også har en vis portion galgenhumor som sit omdrejnings-
punkt.

Birgitte Hjort Sørensen, Pål Sverre Hagen, Jacob Oftebro og 
Bruno Ganz udgør andre dele af det kulørte persongalleri, 
men det er en særlig take no prisoners-attitude, der skaber fil-
mens egen indre og absurde logik. ’Kraftidioten’ har begejstret 
toneangivende brancheblade som Variety og Screen Internati-
onal, der allerede ser potentiale for en amerikansk genindspil-
ning, men det ville være en rigtig god idé at se originalen først.

KRAFTIDIOTEN

  Fargo (1996) (18%)
  Last Man Standing (1996) (14%)
  Death Wish (1974) (13%)
  The Boondock Saints (1999) (10%)
  En ganske rar mand (2010) (10%)

  Blinkende lygter (2000) (9%)
  In Bruges (2008) (8%)
  Kill Bill: Vol. 1 (2003) (8%)
  Pulp Fiction (1994) (6%)
  The Ice Harvest (4%)
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FIRE DØTRE OG EN BEGRAVELSE

ET HUS I MAROKKO

ORIGINALTITEL  
Rock the Casbah 
  
INSTRUKTØR Laïla Marrakchi  
 
SKUESPILLERE
Omar Sharif, Morjana Alaoui, 
Nadine Labaki, Lubna Azabal, Hiam 
Abbass 
 
LAND  
Marokko, Frankrig, 2013  
 
SPILLETID  100 minutter 
  
PREMIERE

03/07

DRAMA /  
KOMEDIE Det er sommer i Tangier. Forretningsmogu-

len Moulay Hassan er død, og hans store 
familie samles til tre dages sorg ifølge muslimsk 
tradition. Hassans tre døtre, den overfladiske 
Miriam, den konservative lærerinde Kenza og 
den amerikanske skuespillerinde Sofia, må skifte 
deres moderne tøjstil ud og samtidig overkomme 
deres interne konflikter. Men det er lettere sagt 
end gjort. Der er både spørgsmålet om arven, en 
traditionsknyttet mor, en fjerde søster, som in-
gen vil tale om, og et hav af hemmeligheder, som 
også bliver lagt for dagen. Men ud af alle kon-
flikterne og sorgen kan søsterkærligheden atter 
vokse frem, hvis kvinderne kan overkomme deres 
forskelligheder.

’Et hus i Marokko’ er en korsvej af kulturer, der 
samles under ét tag i tre dage. Både spydigheder, 
vittigheder og kærlighedserklæringer bliver leve-
ret på kryds og tværs på både engelsk, fransk og 
arabisk. Skuespillerne er nogle af Mellemøstens 
største stjerner, bl.a. Omar Sharif (Doctor Zhi-
vago) som det afdøde familieoverhoved, der som 
et spøgelse følger sin families tvungne samvær. 
’Et hus i Marokko’ skildrer ikke bare en families 
forsøg på at holde sammen i en krisetid, men også 
hvordan sammenstødet mellem generationer kan 
skabe både problemer og nye muligheder.



ORIGINALTITEL  
Minuscule - La vallée des fourmis 
perdues 
  
INSTRUKTØR  
Hélène Giraud, 
Thomas Szabo 
 
LAND 
Frankrig, 
Belgien, 2013 
 
SPILLETID 
89 minutter 
 
PREMIERE

10/07

ANIMATION /  
FAMILIEFILM

MINI- 
SEKTERNE
KAMPEN OM  
SUKKERKNALDERNE

Livet i skoven ånder fred og ro, men det kom-
mer snart til at forandre sig. Blandt resterne 

fra en skovtur finder en sort myre en æske fyldt 
med sukkerknalder. Han tilkalder sine venner, 
de andre sorte myrer, og sammen begiver de sig 
med æsken hjemad mod myretuen. Men under-
vejs støder flokken på de krigeriske røde myrer, 
der vil stjæle fangsten, og snart opstår der en 
voldsom konflikt mellem de to kolonier. Nu af-
hænger det hele af den sorte myre, der slår sig 

sammen med en mariehøne for at 
løse problemerne på skovbunden.

Selvom de færreste bryder sig særligt meget om 
myrer, har flere animationsfilm haft de små insek-
ter som hovedroller i fx ’Antz’ og ’Græsrødderne’,  
der begge havde premiere i 1998. Livet på skov-
bunden kan også opleves i de danske tegnefilm 
’Cykelmyggen og Dansemyggen’ (2007) og den 
aktuelle efterfølger ’Cykelmyggen og Minibillen’. 
’Minisekterne’ er baseret på korte TV-afsnit af 
samme navn, som tidligere har været vist her-
hjemme. Serien, og nu også filmen, blander ani-
merede insekter med rigtige naturoptagelser og 
gør det med en kærlig, humoristisk tone - og helt 
uden dialog - så flere aldersgrupper kan se med.

rt of Style 
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ORIGINALTITEL  
Transformers: Age of Extinction 
  
INSTRUKTØR Michael Bay  
 
SKUESPILLERE
Mark Wahlberg, Jack Reynor,  
Nicola Peltz, Kelsey Grammer, 
Stanley Tucci, Sophia Myles,  
Thomas Lennon, Titus Welliver, 
Brenton Thwaites 
 
LAND USA, Kina, 2014  
 
SPILLETID  157 minutter 
  
PREMIERE

10/07

ACTION /  
SCIENCE FICTION

TRANSFORMERS:  
AGE OF EXTINCTION
MARK WAHLBERG MØDER OPTIMUS PRIME

F ire år efter den ødelæggende kamp mellem 
Autobots og Decepticons, der nærmest jæv-

nede Chicago med jorden, har regeringen mistet 
sin tiltro til de mægtige Transformers. Som resul-
tat sættes den paranoide regeringsrepræsentant, 
Harold Attinger, til at jage kæmperobotterne, så 
USA igen kan blive et trygt sted at leve. Imens fø-
rer automekanikeren Cade og hans datter Tessa 
en tilsyneladende stille og rolig tilværelse uden 
for storbyen. Men da Cade ved et tilfælde finder 
Autobot-lederen Optimus Prime, ændres deres 
liv radikalt. Både Attinger og en Decepticon- 
dusørjæger får færden af den umage gruppe, og 
i kulissen lurer en ældgammel og mægtig race, 
der truer Jorden. Det er nu op til Cade, Tessa, 
Optimus Prime og hans Autobots at stoppe både 
menneskelige og intergalaktiske fjender.

’Transformers: Age of Extinction’ er den fjer-
de film i serien om de forvandlende robot-
ter fra rummet.  For første gang kan vi opleve  
dinosaur-robotterne, som ledes af den  
Tyrannosaurus Rex-beslægtede Grimlock. Shia  
LaBeouf har forladt filmserien og erstattes af 
Mark Wahlberg, der også var med i instruktøren  
Michael Bays ’Pain & Gain’ (2013). Wahlbergs  
datter spilles af Nicola Peltz, der havde en af  
hovedrollerne i ’The Last Airbender’ (2010), mens 
det irske talent, Jack Reynor, er hendes udkårne.  
Endelig  har veteraner som Stanley Tucci (The  
Hunger Games) og Kelsey Grammer (X-Men: The 
Last Stand) biroller i actionbraget

De tre første Transformers-film har  
tilsammen indspillet 2,7 mia. dollars.

81,4 %
309 stemmer



Del jeres mening med os, få dagens grin eller  
opdag de mest opsigtsvækkende nyheder. 
https://www.facebook.com/kino.dk

Setbesøg! Junkets! Filmfestivaler!  
Og meget mere… 
http://instagram.com/kinodk#

Filmtendenser, #kinoquiz og #kinotur. 
Følg os på Twitter!
https://twitter.com/kinodk
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EN CALL GIRLS BEKENDELSER

UNG OG SMUK

ORIGINALTITEL  
Jeune & Jolie 
  
INSTRUKTØR François Ozon 
 
SKUESPILLERE
Marine Vacth, Charlotte Rampling, 
Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, 
Fantin Ravat 
 
LAND Frankrig, Tyskland, 2013 
  
SPILLETID  95 minutter 
  
PREMIERE

10/07

DRAMA

Det er det fjerde samarbejde mellem François Ozon og Charlotte Rampling.

Den 17-årige, smukke Isabelle er yderst  
bevidst om sine forførende evner samt  

indvirkning på det modsatte køn. Besat af  
tanken om at miste sin uskyld kaster hun sig ud i et  
dobbeltliv som skolelev om dagen og prostitue-
ret om natten. Spændingen får hende gang på 
gang til at vende tilbage, men det seksuelle spil 
er mindst ligeså farligt, som det er pirrende, og  
Isabelles grænsesøgende valg får hurtigt store 
konsekvenser for både hende selv og hendes  
familie.

Instruktøren François Ozon er med tiden  
blevet et af fransk films mest spændende nav-
ne med film som ’8 kvinder’ (2002) ’Swimming 
Pool’ (2003) og ’Selv i de bedste hjem’ (2012).  
Kendetegnende for hans film er leg med genrer-
ne, sarkastisk humor og stærke, sexede kvinder 
i fokus. Sidstnævnte faktor må siges at være i 
højsædet i ’Ung og smuk’, der sætter sig for at 
fremstille en ung kvindes seksuelle drift råt for 
usødet og uden fordomme. I den bærende samt 
blottede hovedrolle ses den unge eksmodel  
Marine Vacht, der bl.a. har været ansigt for Yves 
Saint Laurent og Chloé.
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BAD NEIGHBOURS
DEN STORE NABOKRIG

Zac Efron brækkede sin hånd i en kampscene med Dave Franco. 

Æ gteparret Kelly og Mac har sagt farvel 
til det vilde ungdomsliv og er flyttet 

ind i et hyggeligt forstadshus med deres nyfød-
te baby. Men en dag flytter nogen ind i det tom-
me nabohus. Et broderskab af unge studerende 
berygtet for deres vilde fester. Gruppens leder, 
Teddy, og hans højre hånd, Pete, har besluttet 
sig for at gå over i historien som dem, der stod 
bag foreningens største fest nogensinde. Faktisk 
bliver festerne ved nat efter nat, og da nabo- 
parret føler sig nødsaget til at kontakte politiet, 
bliver det starten på en krig mellem broderskabet 
og ægteparret, hvor alle kneb gælder. 

Zac Efron er vokset fra sin rolle som den søde fyr 
i ’High School Musical’. Sammen med de garvede 
komikere Seth Rogen, Rose Byrne og Dave Franco 
bryder han alle grænser for at få naboerne til at 
flytte, og nabofejder har da også tidligere været 
filmisk brændstof i fx ’Nabokrigen’ (1989) og den 
danske ’Naboerne’ fra 1966. Også Hitchcocks 
’Rear Window’ (1954) og ’Disturbia’ (2007) viser, 
hvor galt det kan gå, når folkene på den anden 
side af hækken ikke opfører sig helt normalt. 
Instruktøren Nicholas Stoller stod tidligere bag 
komedien ’Forgetting Sarah Marshall’ og manu-
skriptet til Jim Carrey-filmen ’Yes Man’ (begge fra 
2008).

ORIGINALTITEL Neighbors 
  
INSTRUKTØR Nicholas Stoller  
 
SKUESPILLERE
Seth Rogen, Rose Byrne,  
Zac Efron, Dave Franco,  
Christopher Mitz-Plasse,  
Lisa Kudrow 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  97 minutter 
  
PREMIERE

17/07

KOMEDIE

80 %
96 stemmer
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ORIGINALTITEL  
Dawn of the Planet of the Apes 
  
INSTRUKTØR Matt Reeves 
 
SKUESPILLERE
Jason Clarke, Andy Serkis,  
Gary Oldman, Keri Russell,  
Kodi Smit-McPhee, Toby Kebbell, 
Judy Greer 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  130 minutter 
  
PREMIERE

17/07

ACTION /  
SCIENCE FICTION

Andy Serkis leverede også performance capture 
til Kong i Peter Jacksons ’King Kong’ fra 2005.

I en hærget, fremtidig verden har ganske 
få mennesker overlevet en dødelig virus, 

mens en nation af genetisk udviklede aber har 
vokset sig stærke, stiftet familie og mere og mere 
ligner den dominerende race. Aberne lever i fred 
ført an af den vise chimpanse Caesar, der var den 
første af sin slags, og som forstår og respekterer 
menneskets natur. Men freden skal vise sig skrø-
belig, da et oprør ulmer hos de desperate menne-
sker. Snart er dyr og mennesker på kanten af en 
krig, hvor begge sider kæmper for intet mindre 
end artens overlevelse.

Filmen følger op på Rupert Wyatts vellykkede 
’Abernes planet: Oprindelsen’ fra 2011, hvor aben 
Caesar for første gang kom til live ved hjælp af 
Andy ”Gollum” Serkis’ overbevisende motion  
capture-præstation. Efterfølgeren bevæger sig 
endnu dybere ind i filmseriens tematiske diskus-
sion om arternes opfattelse af hinanden, denne 
gang instrueret af Matt Reeves, som i 2008 im-
ponerede med science fiction-filmen ’Clover-
field’. Derudover byder rollelisten på et nyt hold 
af skuespillere i form af Jason Clarke (Zero Dark 
Thirty) og veteranen Gary Oldman, der i sine æl-
dre år boltrer sig i franchises som Harry Potter- 
filmene og Nolans Batman-trilogi.

81,3 %
181 stemmer

ABERNES 
PLANET: 
REVOLUTIONEN
MENNESKE MOD ABE



ABERNES 
PLANET: 
REVOLUTIONEN

INGVAR JUNIOR KINESERENFINN JAPPE RADOVAN

WINGMAN STRIKE SVELARONALDO MIROSLAV GREVEN

STELLAN SKARSGÅRD BRUNO GANZ BIRGITTE HJORT SØRENSEN

EN FILM AF HANS PETTER MOLAND MED MANUSKRIPT AF KIM FUPZ AAKESON

Miracle Film I BIOGRAFERNE NU

“UNDERFUNDIG” 
CPHCULTURE
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“DET ER SJOVT”
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COEN-BRØDRENE OG TARANTINO” 
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LEVER VITALT VIDERE”
POLITIKEN
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ORIGINALTITEL  
Un beau dimanche 
  
INSTRUKTØR Nicole Garcia  
 
SKUESPILLERE
Pierre Rochefort, Louise Bourgoin, 
Dominique Sanda, Déborah François 

 
LAND  
Frankrig, 2013  
  
SPILLETID 
95 minutter 
  
PREMIERE

17/07

DRAMA

SOMMER- 
SØNDAG
FRANSKE  
FORSØMMELSER

Baptiste er ikke vild med faste rammer. Der-
for har han valgt at leve et omsvævende 

liv som lærervikar på trods af utallige tilbud om 
fastansættelse. Dette ændrer sig dog, da han  
møder den unge elev Mathias, der desperat 
mangler en faderfigur i sit liv. Et umage venskab 
formes, og den voksne mand kører med drengen 
op langs kysten for at besøge hans festglade mor. 
Men mødet mellem Baptiste og den utilregnelige 
mor åbner op for mange kontroverser, og snart 
vælter skeletterne ud af skabet. 

Instruktøren bag den franske ’Sommersøndag’, 
Nicole Garcia, er selv tidligere skuespillerinde 
og har bl.a. medvirket i ’Min onkel fra Amerika’ 
fra 1980. Det aktuelle drama er Garcias syven-
de spillefilm som instruktør og minder tematisk 
om film som ’Min søn’ (2006) og ’Drengen med  
cyklen’ (2011). Pierre Rochefort, der spiller  
Baptiste, medvirkede også i Garcias 
’Un balcon sur la mer’ fra 2010. 

Den katolske præst, Fabijan, flytter til en 
lille kroatisk ø, hvor der bliver begravet 

langt flere mennesker, end der bliver født nye.  
Da en from kvinde klager over, at bladkiosk- 
ejeren Petar sælger kondomer til byens ung- 
dom, får Fabijan en idé til at hæve fødsels- 
raten: Han prikker huller i alle øens kon- 
domer. Fabijan og Petar slår sig derfor sam- 
men om sabotagearbejdet. Senere involverer de 
også apotekeren Marin, som bytter p-pillerne ud 
med vitaminpiller. Efter et par måneder bliver 
kirken fyldt med gravide kvinder, der skynder sig 
at blive gift med deres kærester. Men præstens 
plan får indviklede konsekvenser.

’’Don Fabijans bekendelser’ er en kroatisk  
komedie instrueret og skrevet af Vinko  
Bresan. Han er kendt og elsket i sit hjemland for 
sin humoristiske tilgang til følsomme historis- 
ke og kulturelle emner. Hans nyeste film er en  
satire over livet i et katolsk domineret land, hvor  
kirken griber ind i folks liv med ofte uoverskue- 
lige konsekvenser til følge. Bresan har tid- 
ligere været nomineret til en Guldbjørn på Berlin  
Film-festival for sin krigsfilm ’Wit- 
nesses’.

ORIGINALTITEL   
Svecenikova djeca 
  
INSTRUKTØR Vinko Bresan  
 
SKUESPILLERE
Kresimir Mikic, Niksa Butijer,  
Marija Skaricic 

 
LAND 
Kroatien, 
Serbien, 2013 
 
SPILLETID 
93 minutter 
 
PREMIERE

24/07

KOMEDIE / DRAMA

DON  
FABIJANS  
BEKENDELSER

PRÆSTEN OG  
KONDOMERNE
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DELIVER US FROM EVIL
DJÆVLEBESÆTTELSE I NEW YORK

Mark Wahlberg blev først tilbudt Eric Banas rolle.

P olitibetjenten Ralph Sarchie efterforsker en 
række voldsomme og uforklarlige forbry-

delser i New York. Han bliver opsøgt af den ukon-
ventionelle præst, Mendoza, som tilbyder ham 
sin hjælp. Han mener nemlig, at forbrydelserne 
skyldes djævlebesættelse, og den eneste måde 
at stoppe det på, er eksorcisme. Jo nærmere de 
efterforsker sagerne, jo tydeligere bliver det, at 
der er dæmoniske kræfter på spil. Men Sarchie 
begynder selv at blive besat af sit arbejde som 
både politibetjent og dæmonjæger, og det får 
konsekvenser for hans familie.

’Deliver Us from Evil’ er baseret på bogen ’Beware 
the Night’ fra 2001, som er skrevet af den virke-
lige Ralph Sarchie om hans møde med det sata-
niske og okkulte som betjent i New York. Han 
specialiserede sig i at opspore og eftersigende 
uddrive dæmoner fra besatte mennesker side-
løbende med sit politiarbejde. Sarchie spilles af 
Eric Bana (Munich), og hans djævleuddrivende 
kollega spilles af Édgar Ramírez (Zero Dark Thir-
ty). Instruktøren Scott Derrickson står bag flere 
overnaturlige gysere såsom ’The Exorcism of 
Emily Rose’ (2005) og ’Sinister’ (2012), og han er 
senest blevet hyret til at instruere  
superheltefilmen ’Doctor Strange’.

ORIGINALTITEL  
Deliver Us from Evil 
  
INSTRUKTØR Scott Derrickson  
 
SKUESPILLERE
Eric Bana, Édgar Ramírez,  
Olivia Munn, Joel McHale 
 
LAND USA, 2014 
  
SPILLETID  118 minutter 
  
PREMIERE

24/07

THRILLER/GYSER

SOMMER- 
SØNDAG
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ORIGINALTITEL  
Casse-tête chinois 
  
INSTRUKTØR Cédric Klapisch 
 
SKUESPILLERE
Romain Duris, Audrey Tautou,  
Cécile De France, Kelly Reilly 

 
LAND  
Frankrig, USA, 
Belgien, 2013 
 
SPILLETID 
117 minutter 
  
PREMIERE

24/07

DRAMA / ROMANTIK

CHINESE 
PUZZLE
FRANSKMAND  
I NEW YORK

X avier er en 40-årig franskmand, der lever et 
uansvarligt liv side om side med sin karri-

ere som forfatter. Hans indre boheme bliver dog 
udfordret mere end sædvanligt, da hans kone, 
Wendy, pludselig forlader ham og flytter med 
deres børn til New York for at starte på en frisk 
med en ny mand. Xavier indser, at han ikke kan 
leve uden sin familie, og der er ingen vej udenom.
Han må også flytte til den amerikanske storby for 
at være tættere på dem, han elsker. Han finder en 
lejlighed i Chinatown og forsøger at få en tilvæ-
relse op at stå, men der går ikke lang tid, før den 
forkælede franskmand møder nye udfordringer.

Fransk films fineste er at finde på rollelisten til 
’Chinese Puzzle’, der inkluderer Romain Duris 
(Det slag mit hjerte sprang over), Audrey Tautou 
(Den fabelagtige Amélie fra Montmartre) og  
Cécile De France (Drengen med cyklen) som  
ligesindede franskmænd i udlandet. Konen  
Wendy spilles af britiske Kelly Reilly, der er bedst 
kendt som Dr. Watsons forlovede i de nye Sherlock 
Holmes-film. Instruktøren Cédric Klapisch er selv 
en franskmand i The Big Apple, da han underviser 
i film på Columbia University i New York og er  
passioneret fan af filmskabere som Woody Allen 
og John Cassavetes. 

ORIGINALTITEL To Mikro Psari 
  
INSTRUKTØR Yannis Economides 
  
SKUESPILLERE
Vangelis Mourikis,  
Vicky Papadopoulou, Petros Zervos, 
Yannis Tsortekis 
 
LAND 
Grækenland, 
Tyskland, 
Cypern, 2014 
 
SPILLETID 
137 minutter 
 
PREMIERE

31/07

DRAMA

STRATOS 
LEJEMORDER OG  
FABRIKSARBEJDER

S tratos er ikke en helt almindelig mand. Om 
natten arbejder han på en brødfabrik, men 

om dagen er han lejemorder. Han er i gang med 
at samle penge sammen til at befri sin tidligere 
fængselskammerat, Leonidas, som hjalp ham, da 
Stratos selv sad bag tremmer. Hans eneste rigti-
ge venner er naboerne Makis og Vicky, der er i 
bundløs gæld til en af Stratos’ gamle fjender. Men 
underverdenen er et farligt sted at befinde sig, og 
snart begynder tingene at gå galt for manden 
med det usædvanlige dobbeltliv.

’Stratos’ er et græsk bud på den klassiske leje-
morderfilm, der satte nye standarder med værker 
som ’Léon’ (1994) og ’Collateral’ (2004). Og lige-
som førstnævnte har den hårdkogte titelkarakter 
et blødt punkt for en ung pige (her den otteårige 
nabodatter Katerina), som han passer på i en far-
lig, kynisk verden. Den cypriotiskfødte instruk-
tør, Yannis Economides, debuterede i 2003 med 
’Matchbox’, og ’Stratos’ er hans fjerde spillefilm, 
der tilmed deltog i hovedkonkurrencen på Berli-
nalen tidligere på året.
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POSTMAND PER - FILMEN
EN MEGET SÆRLIG MAND

Serien skulle oprindeligt have heddet ’Postman Ron  
and his big dog Don’.

P ostmand Per melder sig til en TV-talent- 
konkurrence i håb om at vinde en rejse med 

konen til Italien. Men den joviale postmand har 
et langt større talent, end han troede, og snart 
er han på vej til London for at dyste mod den 
unge Jens Påske og hans overambitiøse manager,  
Wilfred Torden. Men berømmelse, penge og flot-
te nye jakkesæt truer med at ødelægge det, som 
Per i virkeligheden holder allermest af, nemlig sin 
familie og venner og ikke mindst sit elskede job 
i posttjenesten.

TV-serien om verdens rareste postbud, Postmand 
Per, har kørt på BBC siden 1981 og er blevet vist 
i over 85 lande. Den hyggelige titelkarakter har 
gennem årene udviklet sig fra at være en almin-
delig postmand til nu at være ansat 
i specialposttjenesten, som udover 
postbilen har en helikopter, en 
motorcykel og en snescooter til 
rådighed. Med ’Postmand Per 
- Filmen’ tager Per og hans kat 
Emil for første gang springet 
til biograflærredet. 

ORIGINALTITEL  
Postman Pat: The Movie 
  
INSTRUKTØR Mike Disa  
 
DANSKE STEMMER
Ole Fick, Ann Hjort, Jakob Garde, 
Johannes Lassen, Lasse  
Lunderskov, Helle Hertz,  
Jette Sievertsen, Johannes  
Nymark, Anette Støvelbæk 
 
LAND England, USA, 2014 
  
SPILLETID  90 minutter 
  
PREMIERE

31/07

ANIMATION /  
FAMILIEFILM
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GUARDIANS 
OF THE  
GALAXY

ORIGINALTITEL  
Guardians of the Galaxy 
  
INSTRUKTØR James Gunn  
 
SKUESPILLERE
Chris Pratt, Zoe Saldana,  
Bradley Cooper, Lee Pace,  
John C. Reilly, Benicio Del Toro, 
Michael Rooker, Dave Bautista,  
Glenn Close, Vin Diesel 
 
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID  122 minutter 
  
PREMIERE

31/07

ACTION /  
SCIENCE FICTION Den kække, rapkæftede og ret så seje even-

tyrer, Peter Quill, også kendt som Star-Lord, 
er på en rejse i rummet ”kommet til” at stjæle en 
mystisk og magisk kugle. Men han vidste ikke, at 
kuglen er den mægtige Ronans kæreste eje, og at 
den spiller en central rolle i hans ambitioner om 
at overtage magten i hele universet. Derfor bli-
ver den selvsikre rumhelt målet for en hensyns-
løs menneskejagt, og for at undgå Ronans vrede, 
tvinges han til at slutte sig sammen med et hold 
meget specielle typer: den talende vaskebjørn, 
Rocket, den trælignende kæmpe Groot, den my-
stiske og farlige Gamora og den hævngerrige 
Drax the Destroyer. Nu sætter Quill og hans nye 
rejsekammerater kampen ind mod Ronan for at 
redde selveste galaksen. 

’Guardians of the Galaxy’ er et superheltehold 
fra tegneserieforlaget Marvels mindre kendte 
afkroge. Det betyder dog ikke, at de er kedelige, 
nærmest tværtimod. Sammenlignet med The 
Avengers er det en samling yderst kulørte, mil-
dest talt alternative superhelte. Chris Pratt, der 
spiller Star-Lord, er Hollywoods nyeste fund, der 
excellerer i både komisk timing og nu også mar-
kerede muskler. Instruktionen er lagt i hænderne 
på James Gunn, der stod bag den undervurderede 
superheltehyldest ’Super’ (2010), og ’Guardians 
of the Galaxy’ byder på lige dele humor og ac- 
tion. Hvad kan man ellers forvente af en film med 
Bradley Cooper som stemmen bag en våbenglad 
vaskebjørn?

82,8 %
179 stemmer

MARVELS ALTERNATIVE SUPERHELTE
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Tegneserien ’Guardians  
of the Galaxy’ så første 
gang dagens lys i 1969, 
men filmens specifikke 
hold superhelte blev  
først samlet i 2008.

MØD  
VOGTERNE:

PETER QUILL (STAR-LORD)
Eneste menneske i gruppen og lederen 
af Guardians of the Galaxy. Han blev 
bortført fra Missouri i 1980erne og sid-
der derfor delvist fast i en tidslomme 
af 80er-musik og umoderne tøjsmag. 
Quill er blevet opfostret af tyve og 
smuglere, hvilket naturligvis har sat 
sine spor.

GAMORA
Forældreløst rumvæsen, der er blevet 
opfostret og trænet af skurken Thanos 
til at være hans personlige lejemorder. 
Nu har hun skiftet side og ønsker at 
råde bod på fortidens synder.

DRAX THE DESTROYER
Kriger med én mission i livet: At hæv-
ne drabet på sin familie. Det har givet 
ham et fælles mål med de andre Gu-
ardians, for morderen er ingen ringere 
end superskurken Ronan.

GROOT
Trælignende humanoid, der er den 
eneste af Guardian-medlemmerne, 
som ikke har en mørk fortid. Han er 
dog stadig aldeles dødbringende, når 
han kæmper med sin makker, Rocket.

ROCKET
Genmodificeret vaskebjørn, våben-
ekspert og dusørjæger. Han er loyal, 
frygtløs og temmelig skydeglad med 
en kraftigt antydet grad af OCD.  Hans 
bedste ven er Groot.
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Dan er en afdanket musikproducer i New 
York. Han er separeret fra sin kone, hans 

datter respekterer ham ikke, og det musik- 
selskab, han var med til at stifte, er så småt ved at 
afvikle hans position. Britiske Greta er lige flyttet 
til New York sammen med sin kæreste, Dave, der 
står overfor et stort gennembrud som musiker. 
Hun har selv et talent for at skrive, fremføre san-
ge og fungerer som Daves muse og inspiration. 
Det kommer derfor som et chok, da berømmelsen 
sætter en stopper for deres forhold. Med et knust 
hjerte lokkes Greta til at optræde med sin egen 
musik på en bar, hvor Dan tilfældigvis også be-
finder sig. Den fallerede musikmand ser et stort 
potentiale i den unge kvinde, og de to beslutter 
sig for at indspille et album, der skal optages live 
i New Yorks gader. Sammen kan musikken måske 
redde deres sammenstyrtede tilværelser. 

’Forelsket i New York’ lyder måske som en over-
fladisk popsang, men filmen er alt andet end 
overfladisk. Komedie-dramaet berører både 
utroskab, alkoholisme og et vakkelvornt far- 
datter-forhold, men har altid lyset for enden af  
tunellen som sit optimistiske fikspunkt. Mark 
Ruffalo (The Avengers) spiller Dan, Keira Knight-
ley (Atonement) er Greta, og Dave spilles af 
Adam Levine, forsanger i bandet Maroon 5.  
Derudover byder det musikalske drama på  
Hailee Steinfeld (True Grit) og Catherine Keener 
(Captain Phillips) som henholdsvis 
Dans datter og kone.

John Carney har tidligere  
instrueret musikfilmen ’Once’ (2006).

ORIGINALTITEL Begin Again 
  
INSTRUKTØR John Carney  
 
SKUESPILLERE
Keira Knightley, Mark Ruffalo,  
Hailee Steinfeld, Catherine 
Keener, Adam Levine, CeeLo Green, 
Mos Def 
 
LAND USA, 2013 
  
SPILLETID  101 minutter 
  
PREMIERE

31/07

DRAMA / KOMEDIE / 
MUSIKFILM

FORELSKET I NEW YORK
KAN EN SANG REDDE DIT LIV?
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NÆSTE MÅNEDS FILM

07/08
DET ANDET LIV

Fra instruktøren af 
’Let’s Get Lost’

HERCULES
Mytologisk action 

med The Rock

LUCY
Luc Besson instruerer  

Scarlett Johansson

TRACKS
Ung, stædig og på  
ørkenvandring

14/08
AMAZONIA
Abe alene i junglen

MAGIC IN THE  
MOONLIGHT
Romantisk komedie af 
Woody Allen

STEP UP: ALL IN
Dans dans dans

THE EXPENDABLES 3
Tredje omgang med Sly  
og drengene

21/08
INTO THE STORM
Stormfulde hjemmevideoer

JOE
Nicolas Cage tager ansvar

SEX TAPE
Video på afveje

WHAT IF
Romantisk komedie med  
Daniel Radcliffe

28/08
FLYVEMASKINER 2:  
REDNINGSAKTIONEN
Tilbage i luften

KAPGANG
Kunsten at vokse op

SIN CITY:  
A DAME TO KILL FOR
Tegneserie på det store lærred

FLYVEMASKINER 2: REDNINGSAKTIONEN

LUCY

INTO THE STORM SIN CITY: A DAME TO KILL FOR

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

HERCULES

AUGUST



KINO.DK // JULI 201434

Engang var drager på film en dårlig idé, 

men så blev en dreng gode venner med 

en Natskygge. Historien var inspireret 

af en øde ø ud for Skotlands kyst, og nu 

kommer ’Sådan træner du din drage 2’ fra 

en instruktør, der ikke kan lide fortsæt-

telser. Vi har mødt holdet bag universet.

AF SØREN SØNDERGAARD

INTERVIEW
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SKABER MAN ETSKABER MAN ET
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a animationsfilmen ’Sådan træner du din drage’ fik premiere i 
2010, overraskende den på en række punkter, der i dag kan vir-
ke mærkværdige. Udfordringen var intet mindre end filmens 

grundlæggende emne, der var indbegrebet af eventyr, men som længe 
havde været en sten i skoen på en række filmselskaber. Nemlig drager. 

Ikke fordi publikum var fuldstændig ligeglade med de mytologiske væ-
sener. De fleste ville faktisk gerne se en dragefilm eller to, og når man nu 
kunne lave film som Ringenes Herre, kunne man også tillade sig at for-
lange en god omgang ildspydende ødelæggelse. I stedet fik vi skuffende 
forsøg som ’Reign of Fire’ (2002) og ’Eragon’ (2006), og det tætteste, 
nogen kom på ordenligt drage-action, var Harry Potters kamp mod en 
Ungarsk Takhale i den fjerde film om teenagetroldmanden fra 2005. ”Vi 
gik i gang med ’Sådan træner du din drage’ på et tidspunkt, hvor temaet 
var en smule forhekset. De seneste dragefilm var skuffende, og vi vidste, 
at noget skulle gøres anderledes,” fortæller instruktøren Dean DeBlois, 
der siden har set populariteten sprede sig i form af Smaug og ’Game of 
Thrones’. Men drager er ikke bare drager, og deres natur i ’Sådan træner 
du din drage 2’ er absolut ikke tilfældig. ”Jeg foretrækker, at de bliver 
skildret som skabninger, der i virkeligheden kunne have hersket over 
Jorden. Og det var vores indgangsvinkel. Vores drager taler ikke, de 

opfører sig som dyr med dyriske egenskaber. De er nærmere en slags 
forlængelse af dinosaurerne,” siger instruktøren, der næppe kommer til 
at lave film om talende drager foreløbigt. ”Når drager begynder at tale, 
som i ’Dragonheart’, ’Eragon’ og ’Hobbitten 2’, bliver det mere magisk 
og mere ren fantasy, og selvom det også kan være interessant, tiltaler 
det mig mindre.”

Virkelighedens Berserkø
Det var ikke kun valget af ikke-talende drager, der resulterede i næsten 
500 mio. dollars i alverdens biografer. I 2003 udkom første bind i Cres-
sida Cowells bogserie om vikingedrengen Hikke fra Berserkø, hvor alle 
lever i frygt for drager. Serien af bøger, som forfatteren selv illustrerer, 
lagde sig i kølvandet af Harry Potter-successen og skabte på kort tid et 
bestsellerfænomen, der forenede to elementer, som Hollywood betrag-
tede som skrækscenarier. Hvis filmselskaberne havde brændt fingrene 
på film om drager, havde de stukket hele hånden i bålet, når det kom til 
vikingefilm. Med andre ord havde Hollywood aldrig fundet på at kombi-
nere de to emner, og spørgsmålet er, om nogen overhovedet var kommet 
på ideen, hvis Cressida Cowell ikke var blevet sat af på en øde ø i Skot-
land som barn. ”Inspirationen til bøgerne er selvbiografisk, hvilket må-
ske kan lyde underligt!” fortæller forfatteren med et enormt kropssprog, 

D

HIKKE 
Hans far er vikingehøvding, og 
en dag skal han selv stå i spidsen 
for landsbyen. Hikke har måske 
ikke meget viking over sig, men 
til gengæld var han den første, 
der tæmmede en drage. 

HAVBLIK DEN VÆLDIGE 
Landsbyens iltre høvding. 
Tvivler på Hikkes høvdinge-
evner, men er inderst inde 
umanerlig stolt af sin søn.

TANDLØS 
Den intelligente og sagn- 
omspundne Natskygge er  
  den eneste drage af sin art og 
Hikkes trofaste følgesvend.

ASTRID 
Hikkes kæreste der er lige så 
bedårende, som hun er umulig 
at imponere.

INTERVIEW

Vores drager taler ikke, de opfører  
sig som dyr med dyriske egenskaber.  
De er nærmere en slags forlængelse  
af dinosaurerne
DEAN DEBLOIS
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imens hun taler med lynets hast. ”Min far elskede naturen, og siden jeg 
var baby, blev vi hvert år sejlet ud til en lille ø af lokale fiskere på Skot-
lands vestkyst. Og der var intet på øen! Ingen huse, ingen telefoner og 
ingen elektricitet i to uger. Kun mine forældre og deres tre små børn. De 
var sindssyge! Og Skotlands vestkyst var det første sted, vikingerne slog 
sig ned, da de invaderede Storbritannien. De kom ikke kun for at plyndre, 
men de slog sig ned og boede der i 400-500 år,” siger Cowell, der brug-
te øens vikingeruiner og grotter som sin helt egen legeplads. Da hun 
var ni år gammel, byggede hendes far et hus på øen (stadig uden elek-
tricitet), og familien boede der nu hele sommeren. ”Det var en ekstra- 
ordinær og kreativ oplevelse. Jeg læste, jeg fandt på historier, og når 
jeg lå på øen, forestillede jeg mig et stort vikingesejl komme til syne i  
horisonten. Vikingerne troede virkelig, at drager fandtes, og en lokal myte 
handlede om en drage, der blev til en stor bakkekam. Bag vores hus lå en  
bakke, der fuldstændig lignede en sovende drage, og når jeg lå i min 
seng, tænkte jeg: ’Hvad nu hvis den vågner om natten!’”

Børn med økser
Den 48-årige brite har siden omsat sine dagdrømmerier til 12 populæ-
re bøger, og succesen tilskriver hun et elementært behov for eventyr. 
”For mig repræsenterer drager og vikinger det vilde og eventyrlige ved 

verden, som jeg synes, vi er blevet koblet fra. En interesse i vikinger er 
interesse i en tid, hvor verden var mindre tryg. Nu om dage er ALT så 
sikkert! Vi lader ikke vores børn ude af syne. Vi lader dem ikke lege. Når 
børn elsker at læse om en dreng, der flyver på en drage, skyldes det en 
længsel efter eventyr.” 

Cressida Cowells opgør med den lidt for trygge hverdag deles af filme-
nes instruktør. ”Da jeg var dreng, tog mine forældre mig altid med til 
film, som de mente var børnevenlige, men de var bare enormt kedeli-
ge. Jeg husker ’The Man from Snowy River’ (1982) som den kedeligste 
film, jeg nogensinde har set!” fortæller Dean DeBlois, imens den store 
mand slår en latter op og tænker tilbage på en lidt for lang eftermiddag 
i biografen. ”Jeg synes, at det er farligt at sætte sig ind i forskellige mål-
grupper og tænke: ’Dette vil en syvårig synes godt om’. For du er ikke 
syv år, og du ved ikke, hvad de går op i. Ha ha. ’The Empire Strikes Back’, 
’E.T.’ og ’Bambi’ er de film, der gjorde størst indtryk på mig som barn. De 
Disney-øjeblikke jeg husker bedst, er de sørgelige, som da Bambis mor 
dør. Som voksne forsøger vi at gætte på børnenes vegne. Vi giver dem 
ikke den tillid, de fortjener, når det kommer til at forstå og bearbejde 
sørgelige såvel som lykkelige øjeblikke. Derfor siger jeg altid, at jeg ikke 
laver film for børn. Jeg forsøger at lave film, jeg selv ville elske at se.”

GLOBERT 
Landsbyens etbenede smed  
der også står for vikinge- 
træning af  
den unge  
gene- 
ration.

FISKEBEN 
Den mest klodsede af  
de unge vikinger  
og Hikkes bedste  
kammerat.

SNOTFJÆS 
Hikkes fætter der håber, at 
han engang bliver byens nye 
høvding.

Inspirationen  
til bøgerne er  
selvbiografisk,  
hvilket måske kan  
lyde underligt!
CRESSIDA COWELL

SKABER MAN ET



KINO.DK // JULI 201438

Intentionen, om at turde lidt mere i en familiefilm, bringer instruktørens 
tidligere arbejdsgiver på bane. Som 32-årig debuterede Dean DeBlois 
med Disney-filmen ’Lilo & Stitch’ (2002), og undervejs blev han bedt om 
at fjerne elementer fra den E.T.-beslægtede historie om en piges ven-
skab med et rumvæsen. ”Disney har det bedst, når studiet hædrer sine 
traditioner og laver klassiske eventyr. Studiet har en lang historie, som 
de knytter sig til, og de føler et ansvar for at holde sig inden for det 
forventede af en Disney-film. De er meget bekymrede for at modtage 
vrede breve fra forældre.” 

Den slags betænkeligheder indgår ikke i hverken Cressida Cowell eller 
Dean DeBlois beregninger, hvilket sætter sine spor i de to dynamiske og 
ubesværede film om vikinger og drager. Instruktøren forventede ellers, 
at DreamWorks Animation (der udover ’Sådan træner du din drage 1 & 
2’ er kendt for succesfulde filmserier som Shrek, Madagascar og Kung 
Fu Panda) ville blande sig, når de så 15-årige børn udstyret med økser og 
andre drabelige slagvåben. Men det skete ikke. ”Vi laver en film, der er 
tilladt for alle. Men vi laver også en film om vikinger, og det skal du være 
tro imod,” fortalte Jeffrey Katzenberg til Dean DeBlois, da han i sin tid gik 
i gang med den første film. 

Tegnefilmens ’The Empire Strikes Back’
Instruktøren har tydeligvis haft frie hænder til at lave sin anden film om 
de alternative vikinger, og man er heller ikke i tvivl om, hvilken film der 
har inspireret den 44-årige DeBlois. På spørgsmålet om, hvorvidt Star 

Wars-filmen fra 1980 skulle have nogen indflydelse på ’Sådan træner du 
din drage 2’, kommer forklaringen uden betænkningstid. ”’The Empire 
Strikes Back’ gav mig lysten til at lave film. Den tog alt, hvad jeg elskede 
ved Star Wars, og gjorde det endnu bedre på alle mulige måder. Karakte-
rerne blev mere spændende, der blev tilføjet nye verdener, og alt udvide-
de sig i forskellige retninger. Jeg tænkte det samme om Hikke, der flyver 
på en drage og udforsker nye områder. Derfor blev ’The Empire Strikes 
Back’ en inspiration for os alle, imens vi arbejdede på filmen. Vi prøvede 
at ramme den samme balance mellem sjov og eventyr.” Og akkurat som 
det er tilfældet med Luke Skywalkers overraskende møde med sin far, er 
fortsættelsen til ’Sådan træner du din drage’ en smule mørkere end sin 
forgænger, men sammenligningen med de originale Star Wars-film stop-
per ikke her. Filmen føles også som en del af en endnu større fortælling. 
”På en måde er jeg allergisk over for fortsættelser. Særligt til animati-
onsfilm. De føles ofte unødvendige og genbesøger det samme materiale. 
Derfor fik jeg ideen om en midterste del af en trilogi, der kunne opklare 
ubesvarede spørgsmål fra den første film og samtidig skabe nye ideer, 
der kunne kulminere i en tredje. Men 2’eren har stadig sin egen fortæl-
ling, sin egen slutning, og den er ikke en cliffhanger. Planen er en tredje 
del, hvor vi møder Hikke på forskellige tidspunkter i hans liv.”

Her stikker filmene af fra den oprindelige bogserie, og selvom Cressida 
Cowell slår fast, at bøger aldrig må blive manuskripter, indrømmer hun 
alligevel, at den første film har påvirket hendes senere bøger i serien. 
”Jeg tror, at jeg ubevidst er blevet påvirket af Deans måde at fortælle 
historien på. Stilen er mere episk og går direkte til hjertet, og det har 
jeg nok taget til mig. Han gjorde også nogle andre ting, som jeg virkelig 
beundrer. Særligt at Hikke mister sit ben i slutningen af den første film. 
Jeg synes, at det passer godt til karakteren, og jeg elsker det faktum, at 
der nu findes en etbenet helt på det store lærred. Jeg ville ønske, det var 
min idé. Men det var det ikke,” afslutter kvinden bag eventyret med et 
stort, begejstret grin. 

Disney er meget  
bekymrede for at modtage  
vrede breve fra forældre.

’The Empire Strikes Back’ gav mig 
lysten til at lave film. Den tog alt, hvad 
jeg elskede ved Star Wars, og gjorde  
det endnu bedre på alle mulige måder.
DEAN DEBLOIS

SKABER MAN ET

BENKNOLD THORSKAL 
Den vildeste pige i landsbyen. 
Særligt begejstret for macho- 
lignende typer. Tvillingesøster 
til Stenknold. 

STENKNOLD THORSKAL 
Altid i diskussion med sin  
tvillingesøster og altid med  
slagsmål til følge.

DRAGO 
Galning med en mørk fortid, 
der hader drager og elsker krig.

INTERVIEW

’Sådan træner du din drage 2’ har dansk biografpremiere den 3. juli.
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RISE OF AN EMPIRE

PÅ DVD OG BLU-RAY DEN 14. JULI
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BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 
Sommeren er over os, men det betyder ikke, at der er stilstand i DVD-og Blu-ray-udgivelserne.BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

VIRKELIGHED  

PÅ FILM

Hollywoods største 
navne er atter på spil, 
når George Clooney 
instruerer krigsfilmen  
M o n u m e n t e r n e s 
mænd (09/07), hvor 
han spiller anfører 
for en broget flok 

soldater, som vil sikre den fremtidige eksi-
stens af Europas kunstværker under Anden 
Verdenskrig. Matt Damon, John Goodman, 
Bill Murray og Cate Blanchett er alle med i 
filmen, som er baseret på en sand historie. 
Virkeligheden er også omdrejningspunktet 
for Coen-brødrenes seneste, Inside Llewyn  
Davis (02/07), hvor titelkarakteren er in-
spireret af musikeren Dave Van Ronks selv-
biografi. Filmen foregår i det blomstrende  
musikmiljø i 60ernes New York City, hvor 
Llewyn Davis er en uheldig sanger, der despe-
rat forsøger at bryde igennem. Ikke videre let 
i en kynisk verden.

I den lettere afdeling 
finder vi Saving Mr. 
Banks (17/07) med Tom 
Hanks i rollen som sel-
veste Walt Disney, der 
forsøger at sikre sig 
film-rettighederne til 
børnebøgerne om Mary 

Poppins. Efter 20 års ventetid formår han 
endelig at lokke den britiske forfatter bag hi-
storierne, Pamela Travers (Emma Thompson), 
til Los Angeles for at 
tale om en filmatise-
ring. Intet går dog så 
smurt, som Disney 
havde håbet. Tager vi 
en tur til Chile, finder 
vi det politiske dra-
ma No (10/07) om 
en reklamemand, der 
finder på en smart 
kampagne mod den 
siddende præsident og diktator, Augusto 
Pinochet. Dokumentariske optagelser er 
en del af filmen, som er baseret på ét af de  

mest bemærkelsesværdige reklame- 
stunts i historien.  

Ønsker man sin 
dokumentar 100 
pr ocent ren, er 
Marina Abramo-

vich - The Artist 
is Present (03/07) 

et bud. Filmen kom-
mer helt tæt på 

den kontroversielle kunst-
ner og hendes grænse- 
søgende, selvudleveren-

de udstilling på MoMA 
i New York. Samtidig 
forsøger dokumen- 

taren at besvare det 
evige spørgsmål: 

Hvad kan egentlig 
kaldes for kunst?

FORTID,  

FREMTID, NUTID  

OG EVENTYRTID

Langt væk fra virke-
lighedens verden fin-
der vi 300: Rise of an 
Empire (14/07). Her 
går det ikke stille for 

sig, og blodet sprøjter i den tegneserieinspi-
rerede film, der følger op på action-succesen 
’300’ fra 2006. Historien, fra det antikke Græ-
kenland, skal man ikke tænke nærmere over. 
Bare sæt dig til rette og nyd de brutale kam-
pe, som denne gang 
både finder sted til 
lands og til vands. USA 
i fremtiden er et besyn-
derligt sted, hvis man 
skal tro Spike Jonze og 
hans Oscar-vindende 
Hende (23/07). Ikke nok 
med, at folk går i utroligt 
højtsiddende bukser, er vores hovedperson 
(Joaquin Phoenix) også forelsket i en kunstig 
intelligens. De alternative følelser giver må-
ske mere mening end bukserne, for stemmen 
tilhører ingen anden end Scarlett Johansson.

Nutidens økonomisk træng- 
te USA er under kritik i den 
Oscar-nominerede drama- 
komedie Nebraska (17/07). 
Filmen er instrueret af 
manden bag ’Sideways’ 
(2004), og vi følger den æl-
dre og lettere senile Woo-
dy Grant, som liver op på 

ny, da han får besked om, at han har 
vundet en million dollars. Selvom hans søn-
ner er stensikre på, at deres far er blevet 
snydt, påbegynder han en begivenhedsrig 
og sorthumoristisk rejse mellem to ame-
rikanske stater for at afhente sin præmie.  
Klokkeblomst og Piratfeen (03/07) er det 
nyeste kapitel i Disneys animerede film- 
serie om feen fra ’Peter Pan’. Klokkeblomst og 

hendes venner må gøre, hvad 
de kan, for at hjælpe den for-
tryllede støv-fe, Zarina, der er 
kommet på afveje. Det betyder 
bl.a. sværddueller med drabe-
lige pirater, deriblandt skibs-
drengen James, som senere vil 
blive kendt som Kaptajn Klo.

MONUMENTERNES  
MÆND



BLU-RAY/DVD

VARM OP TIL  
BIOGRAFTUREN

TRANSFORMERS 1-3  
- de bedste scener

Hvad husker du, når du tænker på ’Transformers’? Formentlig 
kæmperobotter i nærkamp og Megan Fox. Sidstnævntes nyde- 
lige attributter introduceres i en efterhånden legendarisk scene, 
hvor Bumblebee (i bilform) er gået i stå, og frk. Fox tager et kig  
i kølerrummet.

TRANSFORMERS (2007)  

Mange ser, forståeligt nok, toeren som den svageste i serien, 
men den har alligevel en håndfuld effektive scener. Duellen i 
skoven mellem Optimus Prime og Megatron er et højdepunkt, 
og slagmarken er forfriskende langt fra storbyen, hvor kampene 
normalt finder sted.

TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN (2009)  

Optimus Prime er og bliver den sejeste transformer, og serien 
elsker at give ham de bedste action-scener. I treeren giver han 
den en ekstra skalle, når han med sit sværd roterende rydder alt 
på sin vej, inden han giver modstanderen Shockwave en omgang 
heftig robotprygl.

TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON (2011)

STUDIOAPPAREL.DK

SE DEM FØR 
’TRANSFORMERS:  

AGE OF 
EXTINCTION’
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LYNGUIDE:

ABERNES PLANET

MÅNEDENS BOKS:
Twin Peaks: The Entire Mystery and the Missing Pieces (29/07)
Når det kommer til ultimative bokse, er den nye Twin Peaks-boks indbegrebet af ultimativ. 
Piloten samt alle 29 episoder er naturligvis at finde på de ti Blu-ray-skiver sammen med fil-
men ’Twin Peaks: Fire Walk with Me’. Endelig må David Lynch-fans ikke gå glip af den tiende 
disc med interviews, bag-om-materiale osv. Til dem, der ikke har set TV-serien, kan hand-
lingen kort opsummeres således: High school-pigen Laura Palmer findes myrdet, og den ex-
centriske FBI-agent Dale Cooper opdager snart, at ingen i byen Twin Peaks er helt uskyldige.

Planet of the Apes (1968)
Klassikeren med Charlton 
Heston som astronaut, der 
rejser adskillige år frem i ti-
den for derefter at befinde 
sig på en fremmed planet 
regeret af aber.

Beneath the Planet of the 
Apes (1970)
Den hvor en anden astro-
naut (James Franciscus) 
rejser adskillige år frem i 
tiden for at befinde sig på 
en fremmed planet regeret 
af aber. Og som på trods 
af et identisk plot vel og 

mærke ikke er et remake.

Escape from the Planet of 
the Apes (1971)
Den hvor hovedrollerne er 
tre aber, som rejser tilbage 
i tiden til Jorden anno 1973, 
hvilket resulterer i seriens 
mest fjollede kapitel.

Conquest of the Planet  
of the Apes (1972)
Den hvor intelligente aber 
bliver gængse husdyr for 
mennesker, og hvor et 
ægte abeoprør sættes i 
gang af revolutionslederen 
Caesar. 
 

Battle for the Planet of the Apes 
(1973)
Den sidste film i den originale 
filmserie, og den hvor krigen 
mellem mennesker og aber for 
alvor sættes ind.

Planet of the Apes (2001)
Den med Mark Wahlberg som 
Charlton Heston i Tim Burtons 
ikke synderligt vellykkede  
remake.

Rise of the 
Planet of 
the Apes (2011)
Den med James Franco som 
videnskabsmand og skaber 
af den første intelligente 
abe, Caesar, som gen-
startede serien for et nyt 

publikum.

BLU-RAY/DVD

VARM OP TIL  
BIOGRAFTUREN

TOP 10 · BLU-RAY 
SALG UGE 25:

 1.  KLASSEFESTEN 2 
  - BEGRAVELSEN
 2.  ROBOCOP
 3.  FROST
 4.  DET REGNER MED 
  FRIKADELLER 2
 5.  GRAVITY

6.  HOBBITTEN: DRAGEN 
  SMAUGS ØDEMARK
7.  12 YEARS A SLAVE
8.  GAME OF THRONES  
  - SÆSON 3
9.  THE HUNGER GAMES: 
  CATCHING FIRE
10. THOR: THE DARK WORLD

SE DEM FØR  
’ABERNES  
PLANET:  

REVOLUTIONEN’



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

 Channing Tatum

 Jonah Hill

 Bille August 

 Keira Knightley

 Mark Ruffalo 

 Ewan McGregor

 Ron Howard

 Willem Dafoe

 Anthony Hopkins

 Peter Jackson

 Daniel Radcliffe

 Tom Hardy

 Chris Hemsworth

 Idris Elba

 Liam Neeson 

 Jamie Foxx

 Sarah Jessica Parker

 Andrew Garfield

 David Fincher

 Michelle Pfeiffer

 Mads Mikkelsen

 ...

HVEM HAR KINO.DK  
INTERVIEWET?
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DIREKTE PÅ DVD/BLU-RAY   
BLU-RAY/DVD

The Armstrong Lie (02/07)
Cykelrytteren Lance Armstrong 
er den mest kendte udøver af sin 
sportsgren. Syv Tour de France-sej-
rer og en overvunden kræftsyg-
dom gjorde amerikaneren til en 
respekteret og elsket verdens- 
stjerne, men senere gjorde en do-
pingdom drømmen til mareridt. 
Dokumentaren ’The Armstrong 
Lie’ skildrer hans op- og nedtur.

Vampire Academy - Blood 
Sisters (03/07)
Der er både gode og onde vampy-
rer på spil i den amerikanske film 
baseret på bestseller-serien af Ri-
chelle Mead. Rose er en af de gode, 
som endda er halvt menneske og 
halvt vampyr i bedste Blade-stil, 
og sammen med sine ligesindede 
tager hun kampen op mod dem, 
der kun drikker blod for at dræbe.

All Is Lost (16/07)
Den 77-årige Robert Redford er 
alene i sin båd, hvor han tager 
kampen op mod naturen. Det 
kan lyde som et drama baseret 
på Hemingways klassiske roman 
’Den gamle mand og havet’, men  
filmen er baseret på et originalt 

manuskript af J.C. Chandor, der 
også står for instruktionen.

Gimme Shelter (16/07)
Disney-darlingen Vanessa Hud-
gens viste helt nye sider af sit ta-
lent i den syrede og udfordrende 
’Spring Breakers’ (2013). Nu tager 
hun skridtet videre til regulært 
drama i ’Gimme Shelter’, som gra-
vid teenager på et herberg. Darth 
Vaders stemme, James Earl Jones, 
spiller hospitalspræst.

A Fighting Man (23/07)
Dominic Purchell fra TV-serien 
’Prison Break’ har hovedrollen 
som en ubesejret bokser, der er 
bedre til at tackle modstanderne 
i ringen end sine psykiske dæmo-
ner uden for arenaen. James Caan 
(The Godfather), Luis Gossett Jr. 
(An Officer and a Gentleman) og 
Famke Janssen (X-Men-trilogien) 
er blandt boksefilmens biroller.
 
Austenland (16/07)
Persondyrkelse kan gå over ge-
vind. Det finder den romantisk 
anlagte Jane Hayes ud af, da hen-
des besættelse af forfatteren Jane 
Austen komplicerer hendes kær-

lighedsliv unødigt. Og turen til den 
aparte forlystelsespark, Austen-
land, gør det ikke nemmere at  
adskille fantasi fra virkelighed. Keri 
Russell fra den premiereaktuelle 
’Abernes planet: Revoltionen’ spil-
ler Jane.
 
Kill Your Darlings (23/07)
James Franco spillede beat- 
poeten Allen Ginsberg i den eks-
perimenterende ’Howl!’ fra 2010. 
Nu gør Daniel ”Harry Potter” Rad- 
cliffe ham kunsten efter i biogra-
fien ’Kill Your Darlings’, der også 
har andre spændende unge navne 
som Dane DeHaan (The Amazing 
Spider-Man 2) og Elizabeth Olsen 
(Godzilla) på rollelisten.

Next Goal Wins (23/07)
Denne sommer raser fodboldfebe-
ren i Brasilien, og kan du slet ikke 
få nok, er dokumentaren ’Next 
Goal Wins’ oplagt. Den humori-
stiske film fokuserer på verdens 
dårligste landshold, Amerikansk  
Samoa, som i 2001 tabte 31-0 til 
Australien. Og selvom holdet lige 
siden har tabt gang på gang, har 
det ikke tænkt sig at give op.

Ride Along (23/07)
Komedien blev et overraskende 
stort hit i USA, hvor Ice Cube-fil-
men lå nr. 1 på bio-listen tre uger 
i træk. I filmen skal en sikker-
hedsvagt bevise sit værd over 
for sin kærestes bror, en benhård 
betjent. Filmselskabet bag ’Ride 
Along’ har allerede planlagt en ef-
terfølger i 2016.

New York Immigrant (30/07)
Oscar-vinderen Marion Cotillard 
(Spurven) og den tredobbelte, 
Oscar-nominerede Joaquin Pho-
enix (The Master) spiller hoved-
rollerne i periodedramaet om en 
kvinde, der immigrerer til USA 
med en række konflikter til følge.

Space Dogs 2 (31/07)
Efterfølgeren til den animerede 
familiefilm fra 2010 sender igen 
hundene, Belka og Strelka, ud i 
rummet. Denne gang går rejsen 
til månens mørke bagside, hvor 
de opdager årsagen til en række 
sære og mystiske hændelser på 
Jorden…
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Transformers: Rise of the Dark Spark
Udviklerne bag det roste ’Transformers: Fall 
of Cybertron’ står også bag efterfølgeren, 
som tilmed giver spillerne mulighed for at 
indtage karakterer fra den biografaktuelle 
film. Man kan bl.a. spille som den frygtind- 
gydende Dinobot, Grimlock, og klassiske 
transformers som Optimus Prime, Bumble-
bee og Megatron.
PS4, PS3, XONE, X360, WII U, M.FL.  
- ER UDKOMMET

The Last of Us: Remastered
Zombie-spillet ’The Last of Us’ udkom til 
PlayStation 3 sidste år og fik en masse ros 
med på vejen for dets flotte visuelle side, 
stemningsfulde og filmiske uhygge samt 
historie om overlevelse i en postpande-
misk verden. Succesen har betydet, at spil-
let nu udkommer til PlayStation 4 i en for- 
bedret udgave, der passer til den nye konsol- 
generation.
PS4 - 29/07

Guardians of the Galaxy by Abnett &  
Lanning: The Complete Collection Volume 1
Hvis du har brug for en ordentlig introduk- 
tion til Marvels superheltehold, kan det ske  
i samlingen ’The Complete Collection  
Volume 1’, hvor en række tegneseriehæf-
ter samles over 296 sider. Turen går ud i  
rummet sammen med Star-Lord, Rocket  
Racoon og de andre, sære vogtere.
DAN ABNETT, ANDY LANNING,  
PAUL PELLETIER
05/08

GAMING / BØGER 

SE HELE 
UDVALGET 

I SHOPPEN PÅ  
WWW.KINO.DK

GODZILLA: VINTAGE 
T-SHIRT
KR. 199,-

BATMAN: DISTRESSED 
LOGO T-SHIRT
KR. 189,-

300: RISE OF AN EMPIRE  
- SILVER MASK T-SHIRT
KR. 199,-

STAR WARS: TRUST ME  
I’M A JEDI T-SHIRT
KR. 149,-

 

THE HUNGER GAMES: DEEP IS 
THE MEADOW GIRLIE T-SHIRT
KR. 179,-

FRA SHOPPEN
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eg kan finde ud af at sætte pris på alle slags film, så længe de 
kan noget, men en dag i de tidlige 00er tænkte jeg: ”Jeg har 

lyst til at finde noget helt sindssygt, asiatisk action.” Jeg ved ikke, 
hvor det kom fra, for udover et svinkeærinde omkring John Woos 
Hong Kong-film i 90erne, havde jeg aldrig rigtig gravet i de klassiske  
asiatiske actiongenrer. Derfor anede jeg ikke, hvor jeg skulle starte. 
Jeg kom i audiens hos min daværende filmguru (David fra Laserdisken 
i København) i håbet om at finde svar. Hvad han viste mig skulle vise 
sig at blive en mindre milepæl i min personlige filmhistorie.

Han smækkede ’Duel to the Death’ i hænderne på mig. På coveret 
så man to fyre med hævede sværd og flagrende asiatiske gevandter. 
”Yup, vi er på rette vej”, tænkte jeg. Jeg skyndte mig hjem, smed ski-
ven i afspilleren og trykkede på play. Inden de første spæde tre mi-
nutter var gået, havde jeg set fire selvmordsbombe-ninjaer gøre kål 
på en flok Shaolinmunke, der efterfølgende blev reddet af en kinesisk 
sværdmester, der fløj 20 meter i lotusstilling og brasede gennem en 
væg. Dette skulle vise sig at være en ekstremt blid start i forhold til 
resten af filmen.

Historien handler om Japans bedste sværdkæmper, der traditionen 
tro skal slås mod Kinas bedste sværdkæmper i et episk mesterskab. 
Så sker der en masse ting med en japansk fyr, der vil undergrave det 
hele, noget med en masse ninjaer og en klog, gammel vildmand og 
hans papegøje ude i en skov. Jeg kunne (og kan stadig) ikke helt følge 
med, men det er komplet lige meget, for ’Duel to the Death’ er så 
smækfyldt med cool action, at halvdelen havde været nok.

Det meste af denne action leveres af filmens fuldstændigt tossede 
ninjaer. ’Duel to the Death’ rammer nemlig den fysiske grænse for 
hvor mange ninjaer, der kan være i en film, uden at man går i koma 
af at se den. Der er ninjaer i træer, ninjaer der forsvinder i pufbom-
ber, ninjaer der lynborer sig gennem sand, ninjaer der flyver på papir- 
drager, dame-ninjaer der viser bryster som afledningsmanøvre og 
selvfølgelig eksploderende dynamit-selvmordsbombe-ninjaer.

Men der var én særlig scene, der fik ’Duel to the Death’ til at brænde 
sig fast i min bevidsthed som ét af mit livs filmiske højdepunkter. En 
Shaolinmunk går i et støvet landskab. Han hører tunge skridt efter sig. 
Pludselig toner en gigantisk skygge frem over ham. Han vender sig 
om og ser en 15 meter høj ninja. Chok! Men det bliver vildere. Det vi-
ser sig nemlig, at kæmpeninjaen består af ti mindre ninjaer, der deler 
sig og begynder at slås mod Shaolinmunken. At nogen overhovedet 
har fundet på det… Genialt!

Det er noget af det mest absurde, sindssyge, overraskende, fede, sjo-
ve, opfindsomme og eventyrlige action jeg nogensinde har set, og det 
er derfor, at ’Duel to the Death’ er en af mine absolutte favoritfilm. 
Jeg har stadig ikke rigtigt set noget, der overgår denne film i dens 
kombination af ekstrem opfindsomhed, gal action og rendyrket for-
tælleglæde. Så er du bare en smule eventyrlysten, og har mod på et 
skud asiatisk bananas-action, så lad mig i overført betydning smække 
filmen i dine hænder. Dit filmliv vil aldrig helt være det samme igen.

INSTRUKTØR: Siu-Tung Ching 
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 #20
Oversete favoritfilm er en serie, hvor brugere, 
redaktionen og danske kulturpersonligheder på skift 
argumenterer for film, der fortjener et bedre ry.
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OVERSETE FAVORITFILM

DUEL TO  
THE DEATH

’Duel to the Death’ rammer nemlig  
den fysiske grænse for hvor mange 
ninjaer, der kan være i en film, 
uden at man går i koma af at se den.
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