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NYTÆNKNING, DER 
SPRÆNGER RAMMERNE

VELKOMMEN TIL PRINT 3.0

BROTHER.DK/PRINT3-0

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 serie 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.
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SØREN 
SØNDERGAARD

Chefredaktør
soren@kino.dk

KINO.DK:

En fi lm om at være ung er ikke nødvendigvis 
en ungdomsfi lm. De bedste af slagsen hen-

vender sig til børn og teenagere, der kan genkende 
karakterernes daglige udfordringer, og naturligvis 
til alle, der selv har prøvet at vokse op.

Mine første bekendtskaber med ungdomsfi lm  var 
fi lm som ’Kundskabens træ’ (1981) og ’Tro, håb og 
kærlighed’ (1984), der begge gjorde indtryk, men 
pletskuddet kom i form af ’Pelle Erobreren’ (1987), 
da den fi k TV-premiere den 2. september 1989.

Jeg var 12 år gammel, og mine forventninger til en 
udtalt voksenfi lm blev undervejs underbygget af 
en skræmmende Erik Paaske, en gravalvorlig tone 
og en slutning så sørgelig, at jeg endte med at 
blive overrumplet af en fi lm, som jeg ellers ikke var 
specielt interesseret i at se. Hvor 
meget jeg identifi cerede mig 
med den hårdtprøvede Pelle, 
kan jeg ikke huske, men un-
der alle omstændigheder 
havde jeg set en Golden 
Globe-, Guldpalme- og Os-
car-vindende fi lm, der talte 
til mig på sin egen måde, og 
på en anden måde til mine 
forældre.

At kalde ’Pelle Erobreren’ for en ungdomsfi lm er 
derfor ikke den ideelle betegnelse. På engelsk 
kalder man fi lm, der beskriver den mere eller 
mindre usynlige overgang fra barndommen til det 
voksne liv, for coming of age, og vi kunne godt bru-
ge et lignende begreb herhjemme. I mere end 40 
år har vi nemlig haft en fornem tradition for fi lm, 
der beskriver verden fra børn og teenageres syns-
vinkel på vidt forskellige måder, fra ’Lars Ole, 5c’ i 
1973 til ’Når dyrene drømmer’ i 2014.

Nyeste bidrag i den vidt favnende genre er ’Kap-
gang’ om livet i Sønder Omme som 14-årig dreng, 
der har premiere denne august. Du kan læse mere 
om fi lmen med bl.a. Anders W. Berthelsen her i ma-
gasinet, hvor vi også kigger nærmere på de mange 
ungdomsfi lm, der har gjort kunsten at vokse op til 
en særlig stærk del af den danske fi lmproduktion.

Måneden i biografen handler dog også 
om alt muligt andet. I den anden ende 

af skalaen fi nder man eksempelvis ’The 
Expendables 3’ og ’Sin City  2’, der 
byder på nogle af de mest garvede 
og hærdede personager på det sto-
re lærred. Men selv Sylvester Stallone 

har prøvet at vokse op i en forvirren-
de verden.

OPVÆKST 
PÅ FILM
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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

Læs om mere end 250  
kommende fi lm på www.kino.dk

Premiere den 27. november

Premiere den 6. november

Premiere den 18. september

85,1%
60 stemmer

84,3%
85 stemmer

83,2%
109 stemmer

EFTERÅRETS MEST 
VENTEDE FILM

En regnfuld dag i juli var #kinotur i 
København, Odense og Aarhus, hvor 
vi viste den romantiske og musikalske 
feel good-fi lm ’Forelsket i New York’ 
med Mark Ruffalo og Keira Knightley. 

FORELSKET 
#KINOTUR 

1. THE HUNGER GAMES: 
 MOCKINGJAY - DEL 1

  

2. FASANDRÆBERNE

3. DUM OG 
 DUMMERE 2
  

94,4%
498 stemmer

Premiere den 19. november

87,8%
155 stemmer

Premiere den 2. oktober

3. DUM OG 
 DUMMERE 2

  

4. INTERSTELLAR

  

5. THE MAZE RUNNER

En regnfuld dag i juli var #kinotur i 
København, Odense og Aarhus, hvor 
vi viste den romantiske og musikalske 
feel good-fi lm ’Forelsket i New York’ 
med Mark Ruffalo og Keira Knightley. 

#

Fredag den 4. juli kunne kino.dk i sam-
arbejde med Miso Film sende Kristine Dippel 
Andersen af sted til Fyn for at være statist 
som bryllupsgæst under optagelserne til 
den stjernespækkede kærlighedskomedie 
’Lang historie kort’. Læs Kristines dagbog fra 
dagen på www.kino.dk.

KINO-BRUGER 
VANDT STATISTROLLE 
KINO-BRUGER 

Sex Tape - i seng med Cameron Diaz 
og Jason Segel

Abernes Planet: Revolutionen 
- interview med Andy Serkis og 
Matt Reeves

What If - kino TV og Daniel Radcliffe 
på den røde løber i Danmark

Lang historie kort - kino TV på 
setbesøg

Into the Storm - interview med Richard 
Armitage

NYE OG KOMMENDE 
INDSLAG

FORELSKET 



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

NYHED!

  9 tim
ers tale

5 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

TRANS-
FORMERS 4
ER ÅRETS STØRSTE FILM
Den fjerde Transformers-fi lm er årets hidtil største fi lm. 
966,4 mio. dollars er det blevet til på verdensplan, og Kinas 
andel udgør hele 35 % af indtjeningen. Michael Bay er derfor 
stærkt på vej mod endnu et monsterhit. Den forrige fi lm 
indspillede 1,1 mia. dollars på verdensplan i 2011.

SVENSK KVINDELIG 
HOVEDROLLE I 
MISSION: 
IMPOSSIBLE 5
Tom Cruise og Co. skal snart i gang med 
at optage det femte kapitel i Mission: 
Impossible-serien. Og nu er den nye kvin-

delige hovedrolle fundet i svenske 
Rebecca Ferguson som blond 
lejemorder. Ferguson er bedst 
kendt fra sin Golden Globe-no-

minerede titelrolle i miniserien 
’The White Queen’ og er lige nu aktuel 
overfor The Rock i ’Hercules’. ’Mission: 
Impossible 5’ får dansk premiere den 28. 
januar 2016.

 

VIDSTE 
DU AT ...?

Der Untergang-
instruktøren Oliver 
Hirschbiegel laver fi lmen 
’Elser’ om et mislykket 
Hitler-attentat i 1939.

Harry Potter-
produceren David 
Heyman er klar til at kaste 
sig over en fi lm om den 
historiske Jesus.

Andy ‘Gollum’ Serkis 
skal spille en lille rolle i 
‘Avengers: Age of Ultron’.

En ny Power Rangers-
fi lm er ved at blive skrevet 
af forfatterne bag ’X-Men: 
First Class’.

Martin Scorseses 
passionsprojekt, ’Silence’, 
om 1600-tallets Japan, 
er ved at blive en realitet 
med bl.a. Liam Neeson og 
Andrew Garfi eld ombord.

’Batman v Superman: Dawn of 
Justice’ får biografpremiere 
den 5. maj 2016.

DE FØRSTE OFFICIELLE 
BILLEDE FRA  

BATMAN V 
SUPERMAN
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Disney vil genskabe deres klassiske tegnefi lm Dumbo fra 1941 som 
live action-fi lm. Ehren Kruger, som bl.a. skrev de sidste tre Transfor-
mers-fi lm, arbejder på et manuskript, som vil føje en familiefortælling 
til den originale historie om den lille elefant med de store ører. Efter 
de kommercielt succesfulde nyfortolkninger, ’Alice i Eventyrland’ 
og ’Malefi cent’, har Disney gravet videre i deres arkiver og er nu i 
gang med at lave realfi lmsversioner af både ’Askepot’ (marts 2015), 
’Junglebogen’ (oktober 2015) og ’Skønheden og udyret’.

DISNEY
GENSKABER 

DUMBO

På Harry Potter-hjemmesiden pottermore.com har J. K. 
Rowling udgivet en kort tekst, der forklarer, hvordan 
det går med hendes elskede karakterer 17 år efter 
’Harry Potter og Dødsregalierne’. Den er udformet 
som en artikel fra The Daily Prophet skrevet af sladder
journalisten Rita Skeeter. Harry arbejder som auror for 
Ministeriet for Magi og gift med Ginny, som er 
Quidditch-jounalist. Ron forlod sit ministeriejob for
at hjælpe sin bror George i hans spøg og skæmt-butik,
mens Hermione er blevet leder af ministeriets
politidivision. Den første spin-off-fi lm fra universet 
bliver dog ’Fantastic Beasts and Where to Find Them’, 
der forventes at få premiere i 2016.

SKRIVER HISTORIE OM 
34-ÅRIGE HARRY POTTER

J.K.ROWLING

Vind 10.000 kr. 
til en af vores rejser!

Deltag på spotdeal.dk/konkurrence senest 
d. 31. august og vind DIN drømmerejse

www.spotdeal.dk

Se alle vores 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.

kino_90x265_august.indd   1 14/07/14   10.19
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(kilde: imdb.com, bodycounters.com, allouttabubblegum.com, moviebodycounts.com)

FILMNYT

Hvor mange mennesker har The Expendables 3-skuespillerne rent faktisk nakket på fi lm? 

Tallene er vidt forskellige, alt efter alder og karriere, men under alle omstændigheder vil de

involverede komme hjem med højere tal på kontoen efter fi lmens premiere den 14. august.

4238
EXPENDABLES-DRAB!

16 ... Ronda Rousey - 0
15 ... Victor Ortiz - 0
14... Glen Powell - 5
13 ... Kelsey Grammer - 10

12 ... Kellan Lutz - 45
11 ... Randy Couture - 65
10... Terry Crews - 111
9  ... Harrison Ford - 113

8  ... Antonio Banderas - 187
7   ... Mel Gibson - 235
6  ... Wesley Snipes - 489
5   ... Jason Statham - 495

4 ...Sylvester Stallone - 713
3 ...Arnold Schwarzenegger - 756
2 ...Dolph Lundgren - 822
1 ...Jet Li - 1005

I ALT 
4238

16
15

14
13

11

12

2

5

6

7

3

10

9

4

1
8



Del jeres mening, få dagens grin eller  
læs 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

FØLG KINO.DK
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PREMIERE I AUGUST

07/08 
LUCY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 16 
Action / Science Fiction 

HERCULES  . . . . . . . . . . . . . . . S 18 
Action / Adventure

DET ANDET LIV  . . . . . . . . . s 20 
Drama

TRACKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21 
Drama 

14/08 
THE EXPENDABLES  . . . . S 22 
Action

AMAZONIA . . . . . . . . . . . . . . . S 23
Familefilm / Adventure 

MAGIC IN THE  
MOONLIGHT  . . . . . . . . . . . . . S 24
Komedie / Romantik 

STEP UP ALL IN . . . . . . . . . S 25
Musikfilm

21/08 
BLIND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 25
Drama 

SEX TAPE . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26
Komedie 

INTO THE STORM  . . . . . . . s 27
Action / Thriller

WHAT IF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 29
Komedie / Romantik

JOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 30
Drama / Thriller

28/08
FLYVEMASKINER 2:
REDNINGSAKTIONEN  . . s 31
Animation / Familiefilm

SIN CITY:  
A DAME TO KILL FOR . . . s 32
Action / Thriller

KAPGANG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 34
Drama / Komedie 

KINO.DK // AUGUST 2014 15



Rollen som Lucy var 
oprindeligt tiltænkt 
Angelina Jolie.

80,5 %
89 stemmer
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ORIGINALTITEL Lucy
  
INSTRUKTØR Luc Besson  
 
SKUESPILLERE
Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman, Min-sik Choi,
Analeigh Tipton, Pilou Asbæk
  
LAND Frankrig, 2014  
 
SPILLETID 90 minutter
  
PREMIERE

07/08

ACTION / 
SCIENCE FICTION



Fremtiden er et dystert sted 
styret af gangstere, kor-

rupte betjente, narkomaner og 
hårde gadekriminelle. I Taiwans 
hovedstad Taipei er det særligt 
slemt, og her bliver den unge 
kvinde Lucy hyret som narko-
smugler for mafi aen. Stoffet 
bliver implanteret i hendes 
krop, men hun bliver opsnappet 
af fjenden, der banker hende 
til plukfi sk. Hvad ingen havde 
regnet med, er, at stoffet går i 
forbindelse med hendes indre 
system og gør hende i stand til at 
bruge langt mere end de norma-
le 10 procent af hjernen. Lucys 
nye superkræfter øges konstant 
med uforudseelige konsekven-
ser, og mens hun bliver et yndet 
mål for personer på begge sider 
af loven, viser det sig, at hun 
måske har svaret på nogle af 
menneskehedens ældste gåder.

Scarlett Johansson er ikke frem-
med for action-genren, der for 
hendes vedkommende begynd-
te for alvor med ’The Island’ 
(2005) og blev fuldbragt som 
superhelten Black Widow i en 
række Marvel-fi lm. Lucy er også 
en slags superhelt, men hø-
rer hverken til Marvel eller DC 
Comics. I stedet bygger fi lmen 
på en original idé af Luc Besson 
(Léon), der både har skrevet 
manuskriptet, produceret, klip-
pet og instrueret. Filmen inklu-
derer også en rolle til veteranen 
Morgan Freeman og ikke mindst 
danske Pilou Asbæk.

LUCY
SCARLETT JOHANSSON SOM 
ISKOLD DRÆBERMASKINE

KINO.DK // AUGUST 2014 17



MYTOLOGISK ACTION

HERCULES

H alvguden Hercules har netop overstået 
sine 12 legendariske prøvelser, men nu 

vender den arrogante kriger ryggen til sin far, 
Zeus, og de andre olympiske guder. I stedet 
lever han for at kæmpe blodige kampe. Ene og 
alene for pengene og berømmelsens skyld. Men 
da gruppen bliver hyret af kongen af Thrace 
til at træne hans hær, må Hercules se sin usluk-
kelige blodtørst i øjnene for at redde verden fra 
tyranni.

Action-eventyret er det nyeste skud på stam-
men af fortolkninger af den græske sagnfi gur 
Hercules, der meget passende spilles af mu-
skelbundet Dwayne ”The Rock” Johnson, som 
har trænet endnu mere, end han plejer. Han 
går dermed i fodsporene på action-kollegaen 
Arnold Schwarzenegger, der som ung portræt-
terede helten i kultkomedien ’Hercules in New 
York’ (1970). Selv Disney har bidraget med en 
animeret version i 1997. Den nyeste udgave er 
instrueret af Brett Ratner, som er kendt for de 
tre Rush Hour-fi lm (1998-2007) og ’X-Men: The 
Last Stand’ (2006).

ORIGINALTITEL Hercules
  
INSTRUKTØR Brett Ratner  
 
SKUESPILLERE
Dwayne Johnson, Ian McShane, 
John Hurt, Joseph Fiennes, 
Rufus Sewell, Aksel Hennie,  
Ingrid Bolsø Berdal
  
LAND USA, 2014  
 
SPILLETID 98 minutter
  
PREMIERE

07/08

ACTION / 
ADVENTURE

KINO.DK // AUGUST 201418



74,4 %
81 stemmer
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Filmen skal ikke forveksles med 

’The Legend of Hercules’ med Kellan 

Lutz i titelrollen, der fik amerikansk 

biografpremiere tidligere på året.
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Tre skæbner fl ettes sammen i en jagt på lyk-
ke gennem netdating. En tøjekspedient har 

uhelbredelig kræft og vil gerne fi nde kærlighe-
den, inden han dør. En familiefar er skabsbøsse, 
der leder efter unge fyre, uden hans familie må 
opdage det. En ung kvinde fi nder en kæreste, 
men forholdet bliver mere og mere komplice-
ret og styrer mod en 
katastrofe. Alle må 
de træffe svære 
valg, som får af-
gørende betyd-
ning for deres 
liv - nogle fører 
til lykke, andre 
til ulykke.

Instruktøren Jonas Elmer vender tilbage til den 
eksperimenterende fi lmstil, som især gennem-
brudsfi lmen ’Let’s Get Lost’ er kendt for. 
Manuskriptet er udarbejdet i samarbejde med  
komikeren Rune Tolsgaard (Drengene fra Ango-
ra). Over en periode på tre år mødtes de regel-
mæssigt med et hold skuespillere, som impro-

viserede en række scener over 
temaet ”Kærlighed og net-

dating”. Processen førte 
til de fortællinger, man 
nu kan se i ’Det andet 
liv’.

ORIGINALTITEL Det andet liv
  
INSTRUKTØR Jonas Elmer  
 
SKUESPILLERE
Karen Rosenberg, Thomas Ernst, 
Rune Tolsgaard, Dar Salim, Sofie 
Gråbøl, Uffe Rørbæk Madsen
 
LAND Danmark, 2013  
 
SPILLETID  102 minutter
  
PREMIERE

07/08

DRAMA

NY FILM AF JONAS ELMER

DET ANDET LIV

opdage det. En ung kvinde fi nder en kæreste, 
men forholdet bliver mere og mere komplice-
ret og styrer mod en 
katastrofe. Alle må 
de træffe svære 
valg, som får af-
gørende betyd-
ning for deres 
liv - nogle fører 
til lykke, andre 

ra). Over en periode på tre år mødtes de regel-
mæssigt med et hold skuespillere, som impro-

viserede en række scener over 
temaet ”Kærlighed og net-

dating”. Processen førte 
til de fortællinger, man 
nu kan se i ’Det andet 
liv’.
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TRACKS
UNG, STÆDIG OG PÅ ØRKENVANDRING

Fem gange tidligere har man forsøgt at fi lmatisere historien, 
bl.a. med Julie Roberts og Nicole Kidman som den ukuelige ørkenvandrer.

Robyn Davidson er ikke glad for faste rammer 
og det klaustrofobiske byliv. Derfor beslut-

ter hun sig for at begive sig ud på en vandring 
tværs over den australske ørken. En strækning på 
intet mindre end 2.700 kilometer. Folk omkring 
hende er skiftevis støttende og uforstående over 
for hendes valg, men enspænderen Robyn er ikke 
til at stoppe. Da vandringen for alvor går i gang, 
har hun kun fi re dromedarer, sin oppakning og sin 
trofaste hund med sig. Undervejs på den mage-
løse rejse møder hun både vilde dyr, en fotograf 
fra National Geographic og en række uforudsete 
udfordringer.

Det australske drama er baseret på Robyn David-
sons selvbiografi ske roman, der nøje skildrer hen-
des rejse gennem Australiens ørken i 1977. En fabel-
agtig bedrift af en person, som egentlig ikke havde 
nogen forudsætninger for at overleve den barske 
natur. Mia Wasikowska (The Kids Are All Right, 
Alice in Wonderland) har påtaget sig rollen som 
Davidson, der tilbringer en del tid alene i ødemar-
ken med sine fi rbenede følgesvende. Adam Driver 
(Frances Ha) spiller fotografen Rick, der forsøger at 
dokumentere hendes færden. 

ORIGINALTITEL Tracks
  
INSTRUKTØR John Curran  
 
SKUESPILLERE
Mia Wasikowska, Adam Driver, 
Emma Booth
 
LAND Australien, 2013
  
SPILLETID  112 minutter
  
PREMIERE

07/08

DRAMA
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TREDJE OMGANG!

THE EXPENDABLES 3

ORIGINALTITEL 
The Expendables 3
  
INSTRUKTØR Patrick Hughes
 
SKUESPILLERE
Sylvester Stallone, Jason Statham, 
Mel Gibson, Jet Li, Wesley Snipes, 
Harrison Ford, Dolph Lundgren, 
Kellan Lutz, Antonio Banderas, Ar-
nold Schwarzenegger, Terry Crews, 
Kelsey Grammer, Ronda Rousey, 
Robert Davi, Randy Couture
 
LAND USA, 2014
  
SPILLETID  127 minutter
  
PREMIERE

14/08

ACTION

’The Expendables 4’ er allerede i
støbeskeen med Pierce Brosnan 
og wrestler-ikonet Hulk Hogan 
på rollelisten.

B arney Ross står over for sin mest personlige 
opgave til dato, da hans tidligere medstifter 

af gruppen The Expendables, Conrad Stonebanks, 
pludseligt vender tilbage. Barney troede, han 
havde slået ham ihjel i et tidligere opgør, men 
i stedet er Stonebanks blevet en brutal våben-
handler på den gale side af loven. Nu har det tid-
ligere medlem gjort det til sin fremmeste opgave 
at gøre en ende på sin gamle kollega og resten af 
holdet. Men ved hjælp af en blanding nye rekrut-
ter, tidligere allierede og gamle holdkammerater 
har Barney et par esser gemt i ærmet.

Sylvester Stallone er igen Barney Ross, som får 
nye, hårdtslående kolleger i form af Wesley 
Snipes, Antonio Banderas og Kellan Lutz, mens 
Mel Gibson har den skurkagtige rolle som 
Conrad Stonebanks. Harrison Ford har over-
taget den hemmelighedsfulde bagmandsrol-
le fra Bruce Willis, dog som en ny karakter. 
Filmserien har indtil videre indspillet 579 mio. 
dollars og givet comeback til en række mere eller 
mindre glemte action-stjerner som Dolph Lund-
gren og Jean-Claude Van Damme. Instruktionen 
er denne gang lagt i hænderne på Patrick Hug-
hes, der modsat de fl este af sine skuespillere hø-
rer til den yngre generation med kun én tidligere 
spillefi lm på CV’et. Han er dog allerede hyret til 
at genindspille den indonesiske actionfi lm ’The 
Raid’ (2011) i USA.

83,7 %
146 stemmer



ORIGINALTITEL Amazonia
  
INSTRUKTØR Thierry Ragobert 
 
LAND Frankrig, Brasillien 
 
SPILLETID 
83 minutter
 
PREMIERE

14/08

FAMILIEFILM / 
ADVENTURE

AMAZONIA
DER VAR ENGANG 
EN ABE ...

K apucineraben Saï er født i fangenskab og 
har derfor intet kendskab til den verden, 

han kommer fra. Da den lille abe skal transporte-
res i fl y over Amazonas’ jungle, styrter fl yet ned 
og efterlader Saï alene og vildfaren i det frem-
mede landskab. Det bliver starten på et eventyr, 
hvor han møder en masse forskellige dyrearter, 
både farlige og ufarlige, og hvor Saï langsomt be-
gynder at forstå, hvad det kræver for at overleve 
i naturen. Han må fi nde en fl ok af sin egen art, 
men hvor er de?

Naturfi lmen kan sammenlignes med andre fa-
milievenlige fi lm som ’Tigerbrødre’ (2004) samt 
’Bjørnen’ (1988) og ’Pigen og ræven’ (2007) 
af Jean-Jacques Annaud. Ikke blot er de alle 
fransk-producerede, de har også dyr i centrale 
roller uden at være hverken animation eller doku-
mentarfi lm. Filmens anden hovedrolle fi nder man 
i regnskoven i Amazonas, der er verdens største 
af sin slags. Det sydamerikanske junglelandskab 
fylder tæt på syv millioner km2 og dækker områ-
der i ni forskellige lande. Det er med andre ord en 
kæmpe udfordring den lille fi lmabe må se i øjnene.  

Miracle Film

EN FILM AF DAVID GORDON GREEN

I BIOGRAFERNE 21. AUGUST

NICOLAS CAGE TYE SHERIDAN

 
FILMMAGASINET EKKO

NICOLAS CAGE I SIN BEDSTE ROLLE SIDEN  
OSCAR®-PRÆSTATIONEN I ”LEAVING LAS VEGAS”

BEST
NEW YOUNG ACTOR AWARD

VENICE FILM FESTIVAL
TORONTO 2013

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

8468 JOE 190x130.indd   1 24/07/14   10.45
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MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
ÅRETS WOODY ALLEN-FILM

ORIGINALTITEL 
Magic in the Moonlight
  
INSTRUKTØR Woody Allen
 
SKUESPILLERE
Emma Stone, Colin Firth, 
Marcia Gay Harden, Jacki Weaver
 
LAND USA, 2014
  
SPILLETID  97 minutter
  
PREMIERE

14/08

KOMEDIE / 
ROMANTIK S tanley er en verdenskendt tryllekunstner 

i 1920ernes England. Hans hobby er at af-
sløre andre kollegers tricks og kynisk udstille 
dem som bedragere - og han har aldrig fejlet. 
Denne gang rejser han til den franske Riviera 
for at bevise, at den unge Sophia, der tror, at 
hun kan tale med ånder og læse tanker, er en 
fusentast. Stanley er stærkt opsat på at afsløre 
hendes bedrageri, men det er lettere sagt end 
gjort. Langsomt fascineres han af den charmeren-
de og smukke kvinde, og da hun en dag fortæller 
ham en hemmelighed, hun umuligt kunne kende 
til, bliver den skeptiske Stanley i tvivl. Findes der 
virkelig magi?

’Magic in the Moonlight’ er fyldt med klas-
siske Woody Allen-elementer: tør humor, 
eksistentielle kriser og overraskelser. Den 
foregår i Europa, ligesom hans seneste man-
ge fi lm, og omhandler overnaturlige hændel-
ser, som han også har berørt i bl.a. ’The Purple 
Rose of Cairo’ (1985), ’Alice’ (1990), ’Scoop’ 
(2006) og senest ’Midnight in Paris’ (2011).
Og så har den 78-årige instruktør måske fun-
det en ny muse i Emma Stone. Skuespilleren 
(kendt fra Spider-Man-fi lmene) er allerede 
hyret til Woody Allens næste fi lm i rækken.

’Magic in the Moonlight’ er Allens 
47. spillefi lm som instruktør.
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ORIGINALTITEL Step Up All In
  
INSTRUKTØR Trish Sie 
 
SKUESPILLERE
Alyson Stoner, Ryan Guzman, Briana 
Evigan, Izabella Miko, Adam G. Sevani
 

LAND 
USA, 2014 
 
SPILLETID 
112 minutter
  
PREMIERE

14/08

MUSIKFILM

STEP UP 
ALL IN
DANS! 

D en unge talentfulde danser Sean og hans 
trup går til den ene audition efter den 

anden - uden succes. Sean ser en måske sidste 
mulighed i dansekonkurrencen The Vortex, der 
optages live i Las Vegas, og vinderholdet kan gå 
hjem med en treårige kontrakt som professionel-
le dansere. Men der skal danses mod de bedste af 
de bedste, og han samler en lang række stjerner 
fra de første fi re fi lm til den ultimative battle, der 
én gang for alle skal defi nere deres fremtid.

Det femte kapitel i Step Up-serien samler en 
lang række stjerner fra de første fi re fi lm. Briana 
Evigan (Step Up 2: The Streets) og Ryan Guzman 
(Step Up: Revolution) fører an, mens Adam Seva-
ni, Alyson Stoner og Misha Gabriel er blandt de 
andre gengangere. Filmserien startede i 2006 
med ‘Step Up’ (2006), der var med til at lancere 
Channing Tatums karriere, og har siden fortsat 
med en efterfølger hvert andet år. 

ORIGINALTITEL Blind
  
INSTRUKTØR Eskil Vogt  
 
SKUESPILLERE
Ellen Dorrit Petersen, Henrik 
Rafaelsen, Vera Vitali, Marius 
Kolbenstvedt, Jacob Young, 
Nikki Buten-
schøn
 
LAND 
Norge, 2014 
 
SPILLETID 
96 minutter
 
PREMIERE

21/08

DRAMA

BLIND
FORESTILLINGER 
I MØRKET

I ngrid er for nylig blevet blind, hvilket na-
turligvis får kolossale konsekvenser. Hun 

lukker sig inde i sin lejlighed og efterlader så at 
sige sit liv uden for døren. Kæresten forsøger at 
være så hjælpsom som muligt, men udviklingen 
er ikke til at stoppe. I takt med større og større 
huller i Ingrids visuelle minder om den virkelige 
verden, begynder hendes fantasi at erstatte det 
tabte. Hun begynder at skrive sig ud af proble-
merne, men efterhånden får hun svært ved at 
skelne mellem det, der rent faktisk sker, og det 
hun forestiller sig.

’Blind’ er ikke så meget en fi lm om at være blind, 
som det er en fi lm om at være en ensom forfatter. 
Norske Eskil Vogts jonglerer med et virvar af fø-
lelser, der spænder fra varm kærlighed over skarp 
humor til gysende frygt. Filmen har fået ros for sit 
komplekse manuskript og sin altoverskyggende 
hovedrolleindehaver, Ellen Dorrit Petersen, der 
bærer stort set hele fi lmen på sine skuldre. ’Blind’ 
har vundet priser på fi lmfestivaler som Sundance, 
Berlinalen og CPH:PIX.

’Magic in the Moonlight’ er Allens 
47. spillefi lm som instruktør.

79,5 %
71 stemmer
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STORMFULDE HJEMMEVIDEOER

INTO THE STORM

ORIGINALTITEL 
Into the Storm
  
INSTRUKTØR Steven Quale
 
SKUESPILLERE 
Sarah Wayne Callies, Richard 
Armitage, Jeremy Sumpter
 
LAND USA, 2014 
 
SPILLETID  89 minutter
 
PREMIERE

21/08

ACTION / 
THRILLER

Filmhistoriens første katastrofefi lm er den engelske ‘Fire’ fra 1901 
af James Williamson

Den lille amerikanske by Silverton bliver 
en dag ramt af en tornadostorm af hidtil 

usete proportioner. Pludselig ligger hele byens 
skæbne i hænderne på de uberegnelige og livs-
farlige hvirvelstorme, og stormjægere forudsiger, 
at man endnu ikke har set det værste. De fl este 
beboere søger ly for den voldsomme vind, og de 
massive objekter der kastes omkring, men tre 
grupper vover sig ud i stormen: Et professionelt 
dokumentarhold, to dumdristige bonderøve og 
skoleinspektøren Gary, som skal redde sin søn, 
der er fanget i en sammenstyrtet bygning. Alle 
har videokameraer med, som fi lmer den masse-
ødelæggende storm, der raser omkring dem.

Katastrofefi lmen er fortalt via ”ægte” optagelser, 
og hermed blander fi lmen de adrenalinpumpede 
begivenheder med found footage-genren, som 
man ellers oftest ser i gyserfi lm som ’The Blair 
Witch Project’ (1999) og Paranormal Activity-
serien (2007-2014). Richard Armitage, bedst 
kendt som Thorin Oakenshield i Hobbitten-
fi lmene, spiller den modige far, mens Sarah Way-
ne Callies fra TV-serien ’The Walking Dead’ (2010-)
gør ham selskab som stormekspert.

74,4 %
59 stemmer



F R A  P R O D U C E N T E R N E  A F  ‘ KO N G E N S  S TO R E  TA L E ’

M I A  W A S I K O W S K A A D A M  D R I V E R

Miracle Film I BIOGRAFERNE 7. AUGUST

“ S M U K  O G  F Æ N G E N D E ” 
H a n n e  B a c h e ,  D o w n  U n d e r

“ P R AG T F U L D E  B I L L E D E R ” 
L e s l i e  F e l p e r i n ,  F i l m m a g a s i n e t  E k k o

8467 Tracks 190x130.indd   1 24/07/14   10.47

ORIGINALTITEL Sex Tape
  
INSTRUKTØR Jake Kasdan
 
SKUESPILLERE
Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Cord-
dry, Ellie Kemper, Rob Lowe, 
Nat Faxon, Jack Black
 
LAND 
USA, 2014 
 
SPILLETID 
90 minutter
 
PREMIERE

21/08

KOMEDIE

SEX TAPE
VIDEO PÅ AFVEJE

Jay og Annie mødes som ganske unge og 
forelsker sig hovedkuls i hinanden. Ti år og 

to børn senere er deres ellers stormende sexliv 
stilnet noget af. For at sparke tingene i gang be-
slutter de sig for at indspille en video, hvor de 
afprøver samtlige stillinger fra bogen The Joy 
of Sex. Udfordringen resulterer i et tre timers
maraton, men videoen er blevet delt digitalt 
med fl ere af deres venner, bekendte, chefer… 
ja, selv postbuddet har modtaget en version. 
Nu går jagten ind på at slette sexvideoen fra den 
uhåndgribelige, digitale sky, hvilket mildest talt 
er lettere sagt end gjort.

Cameron Diaz og Jason Segel slår sig igen sam-
men med instruktøren Jake Kasdan efter deres 
første fælles komedie ’Bad Teacher’, der ind-
spillede 216 mio. dollars på verdensplan i 2011. 
Der er naturligvis skruet helt op for de seksuelle 
jokes, og der bliver ikke lagt fi ngre imellem, når 
det kommer til pinligheder og gakket humor. 
På den måde kan fi lmen minde om den danske 
’Klovn: The Movie’ (2010) og romantiske komedi-
er som ’Friends with Benefi ts’ (2011), som fi lmen 
deler slægtsskab med i sin moderne, uforbehold-
ne tilgang til sex og kærlighed.

Filmen blev indspillet uden arbejdstitlen ’Basic Math’, 
fordi ’Sex Tape’ signalerede en helt anden type fi lm.



KINO.DK // AUGUST 201428

Casey Affleck 

havde oprinde-

ligt fået hovedrol-

len, men producerne 

ændrede mening, og 

besluttede sig for en 

yngre skuespiller i form 

af Daniel Radcliffe.

EN ANDERLEDES ROMANTISK KOMEDIE

WHAT IF



KINO.DK // AUGUST 2014 29

W allace er vant til at brænde nallerne på 
parforhold. Således beslutter han ikke 

bare at droppe sine medicinstudier, men også alt 
hvad der har med kærlighed og kvinder at gøre. 
Netop da møder han naturligvis Chantry. Hun le-
ver af at animere tegnefi lm og bor sammen med 
Ben, hendes kæreste gennem fl ere år. Wallace 
forelsker sig i Chantry, men omstændighederne 
gør, at de tager en beslutning om at parkere de-
res forhold i ”vennezonen” på ubestemt tid. De-
res indbyrdes kemi får dem imidlertid til at stille 
spørgsmålet: Hvad hvis dit livs kærlighed faktisk 
er din bedste ven? 

Det gigantiske grå område mellem ”ven” og ”kæ-
reste” er blevet udforsket af mange fi lm før, men 
selvom ’What If’ måske ikke fører sit publikum 
gennem ukendte temaer, så gør den det på ganske 
originale måder. Man kan sige, hvad man vil om 
Daniel Radcliffe, men han er ikke blevet kendt, for-
di han er en fantastisk god skuespiller. Han er ble-
vet kendt, fordi han har spillet Harry Potter. Mange 
har derfor med god grund stillet spørgsmålstegn 
ved hans talent, men efter fl ere roller i forskellige 
fi lm, og især en række succesfulde ture på de skrå 
brædder, er en ny Daniel Radcliffe begyndt at tage 
form, og ham får man at se i ’What If’. Det er ellers 
ikke en let fi lm at stable på benene, for få genrer 
er så tynget af klichéer som den romantiske kome-
die. Her er det især det veloplagte og skarpe ma-
nuskript, der kommer fi lmen og dens skuespillere 
til undsætning. Wallace, Chantry og deres venner 
taler nemlig med en næsten overnaturlig præcisi-
on og humor, hvilket måske ikke er realistisk, men 
som til gengæld er sjovt.

Et andet af fi lmens små og effektive tricks er, 
at den på fornemmeste vis er dybtfølt, samti-
dig med at den gør grin med sin egen genre. 
Den ved godt, at den minder om hundredvis af an-
dre fi lm, men ’What If’ vender dette til sin egen 
fordel. Den prøver aldrig at bide over for meget, 
hvilket netop er grunden til, at både dens humor 
og drama er så let at sætte pris på. 

 (500) Days of Summer 22 %
 Friends with Benefi ts 18 % 
 200 Cigarettes  14 %
 Before Sunset 12 %
 When Harry Met Sally 11 %

 Juno 8 %
 Youth in Revolt 6 %
 Annie Hall 4 %
 Frances Ha 3 %
 Defi nitely, Maybe 2 %

ORIGINALTITEL What If
  
INSTRUKTØR Michael Dowse  
 
SKUESPILLERE
Daniel Radcliff e, Zoe Kazan, Rafe Spall, Adam Driver, 
Oona Chaplin, Jemima Rooper, Mackenzie Davis

LAND Irland, Canada, 2013
  
SPILLETID  102 minutter
  
PREMIERE

21/08

KOMEDIE / DRAMA

22%

18%

14%
12%

11%

6%

8%

4%
3% 2%

FILMENS
ANATOMI
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NICOLAS CAGE TRÆDER I KARAKTER

JOE

ORIGINALTITEL Joe
  
INSTRUKTØR 
David Gordon Green
 
SKUESPILLERE
Nicolas Cage, Tye Sheridan, 
Gary Poulter, Ronnie Gene Blevins
 
LAND USA,2013
  
SPILLETID  117 minutter
  
PREMIERE

21/08

DRAMA / THRILLER

Indenfor de sidste tre år har Nicolas Cage indspillet hele seks thrillers 
og actionfi lm, der ikke fi k dansk biografpremiere.  

Joe er tidligere kriminel, der har afsonet 
en fængselsstraf og nu forsøger at leve en 

stille tilværelse som sjakbajs om dagen, mens da-
gens sene timer skylles ned med alkohol og tung 
melankoli. Trods et hidsigt temperament undgår 
han konfl ikter, men det ændrer sig, da den 15-åri-
ge Gary starter i lære. Garys far, Wade, der er 
endnu mere alkoholiseret end Joe, lader sin 
tyranniske og voldelige natur gå ud over sønnen. 
Joe ser stort potentiale i Gary og beslutter sig for 
at træde i karakter og blive en slags rolle-
model for den unge dreng. Også selvom 
det kræver, at han viser sine mindre rare sider. 

Oscar-vinderen Nicolas Cage er en mand med 
mange facetter, hvilket desværre også har bety-
det fi lm af tvivlsom kvalitet. Med dramaet ’Joe’ 
nærmer Cage sig atter det materiale, som har 
kendetegnet karrierens højdepunkter. Instruk-
tøren David Gordon Green er primært kendt for 
komedier som ’Pineapple Express’ (2008), men 
med sidste års ’Prince Avalanche’ og nu ’Joe’ har 
han skiftet retning og opnået hæder på fi lmfesti-
valer i Berlin, Venedig og Toronto. I rollen som 
den unge Gary ses kæmpetalentet Tye Sheridan, 
der allerede har imponeret i ’The Tree of Life’ 
(2011) og ’Mud’ (2012).  
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FLYVEMASKINER 2: 
REDNINGSAKTIONEN
DUSTY REDDER DAGEN

Husk at du altid kan læse Medierådets censurbegrundelse på www.kino.dk. 
’Flyvemaskiner 2’ har fået censuren Tilladt for alle, men frarådes børn under 
syv år pga. ”action, humor og handlekraftige fi gurer, der kan overvinde 
deres modgang”.

Racerfl yveren Dusty blev verdensberømt un-
der det dramatiske race rundt om Jorden, 

men beskadigede samtidig sin motor. Nu kan 
han ikke længere konkurrere i ræs, så i stedet får 
han job som rednings- og brandbekæmpelsesfl y. 
Dusty møder fl ere nye venner, bl.a. transportfl y-
veren Cabbie, helikopteren Blake Ranger, tank-
fl yveren Tipper og den ustyrlige bande køretøjer 
kendt som Røgdykkerne. Sammen begiver de sig 
ud på farlige og begivenhedsrige missioner for at 
slukke sommerens skovbrande.

Disneys animationsfi lm er en fortsættelse til ’Fly-
vemaskiner’ fra sidste år, der byggede videre på 
fundamentet fra PIxar-universet ’Biler’ og ’Biler 
2’. Denne gang står Dusty over for helt nye udfor-
dringer, der lærer ham, at man ikke behøver være 
lynhurtig for at være en sand helt. ’Flyvemaskiner 
2: Redningsaktionen’ er instrueret af manden bag 
’Klokkeblomst og vingernes hemmelighed’ (2012).

ORIGINALTITEL 
Planes: Fire & Rescue
  
INSTRUKTØR 
Roberts Gannaway  
 
DANSKE STEMMER
Afventer
 
LAND USA, 2014
  
SPILLETID  83 minutter
  
PREMIERE

28/08

ANIMATION / 
FAMILIEFILM
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S in City. En mørk og regnfuld storby fyldt 
med forbryderiske udskud, korrupte poli-

tibetjente og bedrageriske kvinder. Stedet, hvor 
selv de hæderligste folk er grove, og hvor forbry-
derne er endnu værre. 

Marv skyr ikke nogen midler for at nå sine mål, og 
denne gang vågner han op med hukommelsestab 
blandt en gruppe døde, unge mænd. Johnny, en 
kæphøj gambler, lægger sig ud med den ledeste 
gangster i byen, og Dwight McCarthy kæmper 
med sine indre dæmoner, da han bliver kontak-
tet af en tidligere elsker, som vil have hjælp til 
at undslippe sin voldelige ægtemand. Endelig 
forsøger stripperen Nancy at komme sig over sin 
mentors selvmord, imens hun planlægger hævn 
mod den modbydelige og korrupte senator Roark.

Tegneseriefi lmatiseringen ’Sin City: A Dame to Kill 
For’ er ligesom sin forgænger fra 2005 delt op i 
kapitler, som alle foregår i samme by, men har for-
skellige karakterer og vinkler på begivenhederne. 
Nogle af historierne ligger i direkte forlængelse 
af plottet fra etteren, mens andre tager et nyt 
udgangspunkt. En af de nye karakterer er John-
ny, spillet af Joseph Gordon-Levitt, mens både 
Mickey Rourke og Jessica Alba vender tilbage som 
Marv og Nancy. Rollen som Dwight overtager Josh 
Brolin fra kollegaen Clive Owen, men begge er 
med i fi lmen, da de repræsenterer karakteren før 
og efter et plastikkirurgisk indgreb.

ORIGINALTITEL Sin City: A Dame to Kill For
  
INSTRUKTØR Frank Miller, Robert Rodriguez
 
SKUESPILLERE
Josh Brolin, Mickey Rourke, Eva Green, 
Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt, Rosario 
Dawson, Jeremy Piven, Juno Temple, 
Ray Liotta, Alexa Pena-Vega, Bruce Willis, 
Jamie Chung, Lady Gaga, Dennis Haysbert, 
Powers Boothe
 
LAND USA, 2014
  
SPILLETID  Afventer
  
PREMIERE

28/08

ACTION / THRILLER

82,4 %
149 stemmer
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ORIGINALTITEL What If
  
INSTRUKTØR Michael Dowse  
 
SKUESPILLERE
Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Rafe 
Spall, Adam Driver, Oona Chaplin, 
Jemima Rooper, Mackenzie Davis

LAND Irland, Canada, 2013
  
SPILLETID  102 minutter
  
PREMIERE

21/08

KOMEDIE / DRAMA

TILBAGE TIL SYNDENS BY

SIN 
CITY: 

A DAME TO 
KILL FOR
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Sønder Omme, 1976. Der sker rigtig man-
ge ting i Martins liv. For det første er 

hans mor lige død. For det andet skal han 
snart konfi rmeres. Hans far og bror er helt op-
slugt af sorg, så Martin må tage sig af sig selv. 
Men det er ikke nemt at komme sig over sin 
mors død, når man samtidig skal træne med 
sit kapganghold og planlægge en konfi rmati-
on. Han venter også på sin seksuelle debut og 
helst med Kristine, selvom han allerede har eks-
perimenteret lidt sammen med sin bedste ven 
Kim, som han måske også er forelsket i. Alle i 
byen kommer med gode råd og prøver at hjælpe, 
men ingen forstår alle de ting, der sker i en 14-
årig drengs hoved.

Niels Arden Oplev har arbejdet i USA de sidste 
fem år efter hans store internationale succesfi lm 
’Mænd der hader kvinder’ (2009). Nu vender 
han tilbage til Danmark med en fi lm som bygger 
på skuespiller og teaterchef Morten Kirkskovs 
selvbiografi ske roman af samme navn. Talentet 
Villads Bøye spiller den krævende hovedrolle 
som Martin, mens Anders W. Berthelsen, der 
var med i Oplevs ’Drømmen’ (2006), har rollen 
som handlingslammet far. Derudover har Sidse 
Babett Knudsen (Borgen), Pilou Asbæk (Spies & 
Glistrup) og Jens Jørn Spottag (Hvidstengrup-
pen) roller i fi lmen.

ORIGINALTITEL Kapgang
  
INSTRUKTØR Niels Arden Oplev  
  
SKUESPILLERE
Villads Bøye, Kraka Donslund 
Nielsen, Frederik Winther 
Rasmussen, Anders W. Berthel-
sen, Sidse Babett Knudsen, 
Pilou Asbæk, Jens Jørn Spottag, 
David Dencik
 
LAND Danmark, 2014
  
SPILLETID  108 minutter
  
PREMIERE

28/08

DRAMA / KOMEDIE

KAPGANG
KUNSTEN AT VOKSE OP

I romanen hedder Martins far Anders, men i fi lmen er det ændret til 
Hans. Han spilles nemlig af Anders W. Berthelsen
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NÆSTE MÅNEDS FILM

BEGRAVET I FORTIDEN

THE MAZE RUNNER

TO DAGE, EN NAT BOYHOOD

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

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES

02/09
SÅ MEGET GODT I VENTE�
Bonden, universet og bureau-
kratiet

03/09
BOYHOOD
Anmelderrost opvækst

DET ER ALDRIG FOR 
SENT
Romantisk komedie med 
Michael Douglas og Diane 
Keaton

TEENAGE MUTANT 
NINJA TURTLES
Cowabunga!

11/09
EN, TO, TRESOMT
To kvinder. Én mand.

HUNDREDEFODSREJSEN
Helen Mirren som 
Michelin-kok

NIGHT MOVES
Miljøaktivister på afveje

ÆSKETROLDENE
Papkassetrolde i kloakken

18/09

BEGRAVET I FORTIDEN
Privatdetektiven Liam Neeson

ALPHABET
Skolesystemet under lup

BEARS
Et liv som bjørn

SOMETHING MUST BREAK
Trans-kærlighed

THE MAZE RUNNER
Science fiction-mysterium

THE PURGE: ANARCHY
Mere blodigt kaos

THINK LIKE A MAN TOO
Kønnenes kamp i Las Vegas

TO DAGE, EN NAT
Nyt drama af Dardenne-
brødrene

25/09
JERSEY BOYS
Clint Eastwoods film om 
gruppen The Four Seasons

THE EQUALIZER
Actionfilm med Denzel 
Washington
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1970erne: 
Samfundsproblemer og røde halstørklæder

Det var ikke, fordi der ikke tidligere havde været forsøgt at lave fi lm om 
at vokse op i Danmark, men det var 1970erne, der virkelig satte ung-
dommen på fi lmlandkortet.  ’Ang.: Lone’ fra 1970 indledte den bølge af 
realistiske, nærmest dokumentariske ungdomsfi lm, der fortsatte med 
en række antiautoritære fi lm som ’La’ os være’ (1975) og ’Måske ku’ vi’ 
(1976). Herefter kom nogle af dansk ungdomsfi lms mest toneangiven-
de instruktører på banen. Nils Malmros fandt inspiration i den franske 
instruktør François Truffaut og debuterede med ’Lars Ole, 5c’ i 1973, 
men det var ’Drenge’, der i 1977 gav en hidtil uset troværdig skildring 
af en knægts ungdomsliv i tre forskellige perioder. Søren Kragh-Jacob-
sen debuterede med ’Vil du se min smukke navle?’ (1978), som foregår 
i naturen fri for voksne autoriteter og seriøst skildrer følelserne hos 
den mest sensitive aldersgruppe. ’Mig og Charly’ fra samme år blev 
Morten Arnfreds første af tre ungdomsfi lm, og den skildrede unges spi-
rende seksualitet - et tema der skulle blive ret almindeligt i eftertidens 
ungdomsfi lm. Årtiet blev sluttet af med ’Johnny Larsen’ (1979), der viste 
samfundets problemer gennem øjnene på unge Johnny, der iført rødt 
halstørklæde forsøgte at fi nde sin plads i livet. En række fi lm med det 
til fælles at skildre de svære år fra barn til voksen, der satte sit præg på 
genren de følgende årtier. 

KENDETEGN: Oprør mod autoriteterne og samfundet set fra de unges 
perspektiv.
VIGTIGSTE FILM: Drenge, Vil du se min smukke navle?, Mig og Charly, 
Johnny Larsen

1980erne: 
Erindringer og nuancerede ungdomsskildringer

1980erne skulle vise sig at blive et forrygende årti for ungdomsfi lm 
i Danmark. Både kvaliteten og billetsalget tog et kvantespring, og fi l-
mene begyndte at behandle emnerne med endnu større præcision 
og afveksling. Piger kom i centrum i visse fi lm som Malmros’ mester-
værk ’Kundskabens træ’ (1981), om accept i en venindegruppe, og far-
datter-skildringen ’Skønheden og udyret’. Tove Ditlevsen-fi lmatise-
ringen ’Barndommens gade’ (1986), med en meget ung Sofi e Gråbøl i 
hovedrollen, og ’Skyggen af Emma’ (1988) er begge periodefi lm set fra et 
kvindeligt synspunkt. I det hele taget begyndte ungdomsfi lmen i 80erne 
at skildre erindringer og perioder i højere grad end de samtidsskildren-
de 70er-fi lm. Bille Augusts to storværker ’Zappa’ (1983) og ’Tro, håb 
og kærlighed’ (1984) er begge baseret på Bjarne Reuters bøger om at 
vokse op i 1960erne. Filmene skildrede den unge Bjørn i to perioder i 
hans liv: som folkeskoleelev sammen med to venner fra hver deres ende 
af samfundet og senere i gymnasiet med forelskelse og alle de proble-
mer, den medfører. Augusts fi lm, især ’Zappa’ med sin dunkle tone og 
psykologiske nedpilning af ”klassens tykke dreng”, satte en ny, barsk 
tone for danske ungdomsfi lm, hvilket han fulgte op med den mesterlige 
Martin Andersen Nexø-fi lmatisering ’Pelle Erobreren’ (1987). Fælles for 
årtiets udviklingshistorier var også, at de voksnes handlinger tit var direkte 
tåbelige og næppe forbilleder for vores unge hovedkarakterer, der 
ofte virkede klogere, eller i hvert fald mere logisk tænkende, end deres 
foregående generation.

KENDETEGN: Kunstnerne skildrer mere eller mindre direkte deres egen 
barndom, som bl.a. er kendetegnet ved en betragtelig generationskløft..
VIGTIGSTE FILM: Kundskabens træ, Skønheden og udyret, Zappa, Pelle 
Erobreren

At vokse op 
ARTIKEL

At vokse opAt vokse opAt vokse opAt vokse opAt vokse opAt vokse op

1970erne: 1970erne: 1970erne: 1980erne: 1980erne: 1980erne: 



1990erne: 
Genrefi lmens indtog

Storhedstiden i 1980erne stilnede så småt af i det følgende årti, men 
der blev alligevel produceret nogle nævneværdige værker. Hvem husker 
ikke Frits Helmuths ætsende portræt af Lektor Blomme i ’Det forsømte 
forår’ (1993) baseret på Hans Scherfi gs udviklingsroman? Eller skildrin-
gen af gruppedynamik og klasseskel blandt unge modstandsfolk i be-
sættelsesfi lmen ’Drengene fra Sankt Petri’ (1991)? Og hvad med den de-
primerende fortælling om en teenagepiges problemer, efter hun fl ytter 
sammen med sin gymnasielærer i ’Kærlighedens smerte’ (1992)? Disse 
fi lm lå i fi n forlængelse af den stil, der blev lagt i 1980erne, men 90erne 
bød også på noget forholdsvis nyt i ungdomsfi lmen: genrer. ’Kærlighed 
ved første hik’ (1999), baseret på Dennis Jürgensens roman, blev den 
første i serien om Anja og Viktor, der senere skulle få fi re succesrige ef-
terfølgere. Serien bragte folkekomedien ind i dansk ungdomsfi lm, mens 
gysene opstod i fi lm som ’Sidste time’ (1995) og ’Mørkeleg’ (1996). Nu 
var fi lmene så langt fra fordums tiders oprør mod autoriteterne og 
nostalgiske tilbageblik på ungdommen, som muligt. Det var underhold-
ningen, der var i højsædet, og inspirationen kom fra USA og ikke Europa.

KENDETEGN: Genrer som folkekomedie og gys indtager ungdoms-
fi lmen, og de klassiske ungdomsfi lm hæver overliggeren ved bl.a. at 
introducere mord i ’Det forsømte forår’ og ’Drengene fra Sankt Petri’. 
Der fokuseres mere på underholdning end debat.
VIGTIGSTE FILM: Det forsømte forår, Drengene fra Sankt Petri, 
Kærlighed ved første hik

Selvlærte Niels Malmros debuterede 
med ’Lars Ole, 5c’ om præ-teenagere i 
1973, men viste sin endnu større forstå-

else for unge på kanten af voksenlivet med ’Kund-
skabens træ’ (1981), ’Skønheden og udyret’ (1983) og 
’Kærestesorger’ (2009).

I dag er Bille August nok mest kendt for 
’Pelle Erobreren’ (1987) og nyere fi lm 
som ’Marie Krøyer’ (2012), men hans 

første succeser var nostalgiske skildringer af unge i 
’Zappa’ (1983), ’Tro, håb og kærlighed’ (1984) og ’Bu-
sters verden’ (1984).

Søren Kragh-Jacobsens debut, ’Vil du se 
min smukke navle’ (1978), lagde grund-
stenen for yderligere fi lm om unge som 

’Skyggen af Emma’ (1988) og ’Drengene fra Sankt 
Petri’ (1991).

Med fi lm som ’Drømmen’ (2006) og ’To 
verdener’ (2008) er Niels Arden Oplev 
ved at udvikle sig til en af de helt 

markante skikkelser indenfor genren. Aktuel med 
’Kapgang’.

4 AF DE STORE INSTRUKTØRER
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i dansk fi lm
Dansk fi lm har en stolt tradition for fi lm om at 

vokse op, og genren har siden 1970erne været en 

fast del af det danske biografsortiment. Seneste 

skud på stammen er Niels Arden Oplevs ’Kapgang’ 

om en 14-årig dreng fra Sønder Omme. Vi tager 

et kig på opvækst i dansk fi lm, og hvordan 

fi lmene gennem tiden har udviklet sig fra 

samfundsdebat til velproducerede genrefi lm.

AF DANIEL BENTIEN



KINO.DK // AUGUST 201438

2000erne: 
Den stærkeste overlever

00erne fortsatte tendensen med genrefi lm som ’Klatretøsen’ (2002) og 
efterfølgerne til ’Kærlighed ved første hik’. Der blev i 2006 også kigget 
tilbage på barndomstraumer i periodefi lmene ’Drømmen’ og ’Kunsten at 
græde i kor’, som fi k succes hos både anmeldere og publikum. Malmros 
så også tilbage i ’Kærestesorger’ (2009), der pegede på hans ’Kundska-
bens træ’. Men derudover bød det nye årti også på en ny type fi lm, der 
skildrede nutidens unge på en hudløs og ofte brutal måde med sex, vold 
og stoffer. De unges søgen efter identitet blev et centralt emne, mulig-
vis på baggrund af det manglende oprør mod autoriteterne, som ellers 
har været kendetegnende for tidligere genrerationer af unge. Nu var 
ungdommen ikke længere misforstået, og verden var, modsat tidligere, 
tilrettet dem med specifi kt tøj, sociale medier, computerspil, fi lm og mu-
sik. Samtidig var de voksne nærmest helt fraværende, hvilket medførte 
en grænsesøgende adfærd i et forsøg på at fi nde nye former for auto-
riteter. Denne søgen efter identitet og afprøvning af grænser affødte 
to tendenser, som begge skildrede en barsk hverdag, men med et mere 
eller mindre opløftende budskab. ’Bagland’ (2003) udviklede sine unge 
karakterer, mens Christian E. Christiansens ’Råzone’ (2006) i højere grad 
kan siges at nedbryde dem gennem mobning, isolering og i sidste ende 
afstraffelse. Fx brændes hovedpersonen med en cigaret efter at være ble-
vet tævet af sine tidligere veninder på et toilet. Nu var det ikke længere 
ung mod voksen, men derimod ung mod ung i et egoistisk spil om at være 
den stærkeste i fl okken. Tendensen til nedbrydelse kan også spores i den 
demonstrative ’Rich Kids’ (2007) og ’MollyCam’ (2008), mens der er mere 
klassisk karakterudvikling i ’Supervoksen’ (2006), ’To verdener’ (2008) og 
’Se min kjole’ (2009).

KENDETEGN: De unge søger efter identitet i en verden uden voksne 
autoriteter med grænsebrydninger til følge.
VIGTIGSTE FILM: Drømmen, Kærestesorger, Bagland, Se min kjole, 
Råzone

2010erne: 
Nyt og klassisk

Vi er ikke engang halvvejs igennem det nye 
årti, men indtil videre lader det til, at den hår-
de stil stadig dominerer nutidens ungdoms-
fi lm. Erindringsfi lmene er der få af, hvorimod 
’Hold om mig’ (2010), ’Skyskraber’ (2011), ’Frit 
fald ’(2011) og ’You & Me Forever’ (2012) alle 
giver samtidsbilleder af unge. Derudover 
har sang og dans indtaget genren i musica-
lerne ’Magi i luften’ og ’Bora Bora’ (begge 
2011), hvoraf sidstnævnte inkorporerer en 
sjældenhed i danske ungdomsfi lm: danske-
re med anden etnisk baggrund. Filmen var 
nær ikke blevet til noget, men endte med 
at blive en fl ot succes i biograferne, da den 
endelig fi k premiere. I det hele taget er der 
kommet mere fokus på forskellige aspekter 
af den danske ungdom, og der tages fortsat 
utraditionelle midler i brug, både geografi sk 
og kunstnerisk, som særligt dette års ’Ækte 
Vare’ og ’Når dyrene drømmer’ er fornemme 
eksempler på. Og nu er der premiere på ’Kap-

gang’ - en mere klassisk udviklingshistorie fra 70ernes Sønder Omme, 
som byder på fl ere overraskelser undervejs, der ikke skal afsløres her. 
Men de voksne er som ofte nogle klaphatte, handlingen er set igennem 
en 14-årig drengs øjne, og den der frustrerende, spirende seksualitet er 
der stadig. Det er med andre ord stadig svært at være ung i dansk fi lm.

KENDETEGN: Fortsat tendens fra 00erne men diversiteten og de 
kunstneriske chancer er større.
VIGTIGSTE FILM: You & Me Forever, Bora Bora, Når dyrene drømmer, 
Kapgang           

Danske fi lm bliver 

støttet med øko-

nomiske midler 

af Filminstitut-

tet. 25 % af disse 

midler har siden 

1982 været afsat 

til danske børne- 

og ungdomsfi lm, 

hvilket er med til 

at gøre genren til 

en fast del af de 

danske fi lmudbud.

FILMLOVEN

ARTIKEL

2000erne: 2000erne: 2000erne: 

’Kapgang’ får 
premiere den 

28. august.

At vokse op i dansk fi lm

2010erne: 



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

DIVERGENT
PÅ DVD OG BLU-RAY DEN 14. AUGUST

At vokse op i dansk fi lm
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BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 
August byder på DVD- og Blu-ray-premierer på nogle af forårets største biograftitler.BLU-RAY/DVD

NYE UDGIVELSER 

HEROISKE 

BEDRIFTER

Sensommervarmen 
får kamp til stregen, 
når forårets store 
superheltefi lm, Cap-
tain America: The 
Winter Soldier 
(14/08) og The 
Amazing Spider-

Man 2 (29/08), beg-
ge får premiere på 
det lille lærred. De to 
Marvel-fortsættelser 
byder som sædvan-
lig på ualmindeligt 
fl otte kampscener, 
krigeriske skurke 
samt heroiske mænd 
i spraglede outfi ts. 
Og tempoet fortsætter i månedens andre 
action-kioskbaskere. Høj fart er fællestræk 
for den adrenalinpumpede Need For Speed 
(07/08), der sætter dybe hjulspor i asfalten,

og thrilleren Non-Stop 
(14/08), hvor Liam 
Neeson bekæmper 
en fl ykaprer i fl ere tu-
sinde meters højde. 
Omstændighederne 
er mere tragiske, men 
dog stadig tænkt som 

rendyrket underholdning, i katastrofefi lmen 
Pompeji (28/08), der skildrer Vesuvs legen-
dariske udbrud anno 
79 e.Kr. I Christian 
Bale-dramaet Out 
of the Furnace 
(21/08) fortsæt-
ter tragedien for 
to halvkriminelle 
brødre, der forsø-
ger at redde sig 
ud af ubehagelige 
vanskeligheder.

DANSKE DETEKTIVER 

OG STORE PERSONLIGHEDER

Andedammen er også på fi lmkortet denne 
måned, dog ikke i form af superhelte og hurti-

ge biler, men med familiefi lmen De-
tektiverne (07/08), der handler 
om et detektivbureau bestå-
ende af trettenårige miljøakti-
vister. Danske Per Fly er også 
aktuel med sin anmelderroste 
Monica Z (21/08), der portræt-
terer den svenske sangerinde 
Monica Zetterlunds turbulen-
te liv og karriere. 

Men alt er selvsagt 
vand ved siden af de 
massive prøvelser 
hovedkarakteren i 
Darren Aronofskys 
Noa (13/08) ud-
sættes for. Russell 
Crowe spiller den 
gudfrygtige mand, 

der får besked på at bygge en ark, og gene-
relt gøre hvad den almægtige fader befaler! 
En anden autoritær fi gur skildres i den fran-
ske Yves Saint Laurent (07/08), der ligesom 

’Monica Z’ er en 
biografi  og skildrer 
designerens skel-
sættende indfl y-
delse på tøjstilen i 
1960erne og frem.

og thrilleren 
(14/08)
Neeson bekæmper 
en fl ykaprer i fl ere tu-
sinde meters højde. 
Omstændighederne 

rendyrket underholdning, i katastrofefi lmen 
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Andedammen er også på fi lmkortet denne 
måned, dog ikke i form af superhelte og hurti-

ge biler, men med familiefi lmen 
tektiverne (07/08)
om et detektivbureau bestå-
ende af trettenårige miljøakti-
vister. Danske Per Fly er også 
aktuel med sin anmelderroste 
Monica Z (21/08)
terer den svenske sangerinde 
Monica Zetterlunds turbulen-
te liv og karriere. 
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KRYDRET KÆRLIGHED OG 

FIKTIVE FORVIKLINGER 

Kærlighed og komedie kan komme i mange 
skikkelser, hvilket august-udgivelserne er gode 
eksempler på. I den populære bogfi lmatisering 
Divergent (14/08), vokser følelserne mellem ho-
vedkarakteren Tris (spillet af Shailene Woodley) 
og den mystiske Four, mens de begge forsøger at 
redde civilisationen fra et undertrykkende frem-
tidsdiktatur. I den indiske The Lunchbox (27/08) 
serveres kærligheden med krydderier, da en fro-
kostordning fører til søde breve mellem måltider-
ne. Rio 2 (28/08) er animation for hele familien 
og denne gang besøger Blu regnskoven for at 
møde sin svigerfar. Wes Andersons succesfulde 
komedie The Grand Budapest Hotel (06/08) 
befi nder sig langt væk fra regnskoven, da den stil-
fulde instruktør har placeret handlingen i den fi k-
tive centraleuropæiske stat Zubrowka. Her følger 
man hotellets lobbydreng Zero Moustafa, der 
ufrivilligt involveres i et absurd mysterium om en 
afdød kvinde, et testamente og hendes elsker.
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FIKTIVE FORVIKLINGER 

Kærlighed og komedie kan komme i mange 
skikkelser, hvilket august-udgivelserne er gode 
eksempler på. I den populære bogfi lmatisering 
Divergent (14/08)
vedkarakteren Tris (spillet af Shailene Woodley) 
og den mystiske Four, mens de begge forsøger at 
redde civilisationen fra et undertrykkende frem-
tidsdiktatur. I den indiske 
serveres kærligheden med krydderier, da en fro-
kostordning fører til søde breve mellem måltider-
ne. Rio 2 (28/08)
og denne gang besøger Blu regnskoven for at 
møde sin svigerfar. Wes Andersons succesfulde 
komedie The Grand Budapest Hotel (06/08)
befi nder sig langt væk fra regnskoven, da den stil-
fulde instruktør har placeret handlingen i den fi k-
tive centraleuropæiske stat Zubrowka. Her følger 
man hotellets lobbydreng Zero Moustafa, der 
ufrivilligt involveres i et absurd mysterium om en 
afdød kvinde, et testamente og hendes elsker.

KRYDRET KÆRLIGHED OG KRYDRET KÆRLIGHED OG 

FIKTIVE FORVIKLINGER 

Kærlighed og komedie kan komme i mange 
skikkelser, hvilket august-udgivelserne er gode 
eksempler på. I den populære bogfi lmatisering 
Divergent (14/08), vokser følelserne mellem ho-
vedkarakteren Tris (spillet af Shailene Woodley) 
og den mystiske Four, mens de begge forsøger at 
redde civilisationen fra et undertrykkende frem-
tidsdiktatur. I den indiske The Lunchbox (27/08) 
serveres kærligheden med krydderier, da en fro-
kostordning fører til søde breve mellem måltider-

Rio 2 (28/08) er animation for hele familien 
og denne gang besøger Blu regnskoven for at 
møde sin svigerfar. Wes Andersons succesfulde 

The Grand Budapest Hotel (06/08)
befi nder sig langt væk fra regnskoven, da den stil-
fulde instruktør har placeret handlingen i den fi k-
tive centraleuropæiske stat Zubrowka. Her følger 
man hotellets lobbydreng Zero Moustafa, der 
ufrivilligt involveres i et absurd mysterium om en 
afdød kvinde, et testamente og hendes elsker.
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GENUDGIVELSER 
BLU-RAY/DVD

Junglebogen (1967)
Disneys elskede klassiker udkommer nu på 
Blu-ray, så man kan nyde Baloos dansetrin 
under ’Det rent og skært nødvendige’ i en 
endnu højere opløsning.
DVD / Blu-ray (14/08)

Evil Dead II (1987)
Sam Raimi sendte kultkarakteren Ash 
(Bruce Campbell) tilbage til en hytte i 
skoven. Denne gang i selskab med et langt 
større budget, bedre håndværk og endnu 
mere blod. 
DVD / Blu-ray (20/08) 

Lock Up (1989)
Frank Leone (Sylvester Stallone) er en 
mønsterfange, der nærmer sig løsladelse, 
men så ankommer den nye, sadistiske fæng-
selsinspektør (Donald Sutherland), der vil 
gøre alt for at holde Leone bag lås og slå.
Blu-ray (27/08)

ANDRE GENUDGIVELSER
STJERNETEGNS-FILMENE (1973-1978)

De seks sengekantsfi lm har tilsammen solgt mere end 
1,3 mio. biografbilletter (’I skorpionens tegn’ blev den 
mest populære med 447.000 billetter), og blandingen 
af erotik og lystspil hører på godt og ondt til den danske 
fi lmhistorie. Ole Søltoft har hovedrollen, men rolleli-
sterne inkluderer også navne som Karl Stegger, Otto 
Brandenburg, Suzanne Bjerrehuus, Poul Bundgaard,
Ib Mossin og Arthur Jensen. Alle fi lm har naturligvis 
et mere eller mindre irrelevant plot. Nu genudgives 
serien på DVD den 07/08.

TOP 10 · BLU-RAY
SALG UGE 30:

 1.  300: RISE OF AN EMPIRE
 2.  LEGO FILMEN 
  - ET KLODSET EVENTYR
 3.  FROST
 4.  HOBBITTEN: DRAGEN
  SMAUGS ØDEMARK
 5.  THE HUNGER GAMES:  
  CATCHING FIRE

 6.  KLASSEFESTEN 2
  - BEGRAVELSEN
 7.  I, FRANKENSTEIN
 8.  KLOKKEBLOMST OG 
  PIRATFEEN
 9.  GRAVITY
 10. THOR: THE DARK WORLD



KINO.DK STÅR TIDLIGT OP FOR 
AT GIVE DIG DAGENS 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 fi lmens verden.

START DIN DAG 
PÅ KINO.DK
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DIREKTE PÅ DVD/BLU-RAY   
BLU-RAY/DVD

In a World… (08/08)
Lake Bell fra ’No Strings Attached’ (2011) in-
struerer, skriver manuskript og spiller selv ho-
vedrollen som en stemmetræner, som begiver 
sig ind i den benhårde, konkurrenceprægede 
voice over-branche og bliver direkte konkur-
rent til stemmernes ukronede konge… hendes 
far (den virkelige stemmeskuespiller Fred Me-
lamed).

The Zero Theorem (08/08)
’The Matrix’ møder ‘12 Monkeys’ og ‘The Ima-
ginarium of Doctor Parnassus’. Terry Gilliam 
er tilbage for fuld kreativ udblæsning med sin 
12. spillefi lm, der handler om en hacker (den 
dobbelte Oscar-vinder Christoph Waltz), som 
forsøger at fi nde meningen med livet, inden 
noget meget mystisk ændrer hans tilværelse 
for evigt. 

Not Safe for Work (08/08)
Før du ønsker dig et mere spændende job, bør 
du kaste et blik på denne thriller. John Fergu-
sons arbejde bliver nemlig lidt for spændende, 
da han bliver fanget i kontorbygningen sam-
men med en seriemorder.

The Hooligan Factory (08/08)
Danny er smidt ud af skolen, og Dexter er en 
berygtet hooligan, der løslades fra fængsel. 
Deres veje krydses, og de drager på en rejse 
gennem England. Nick Nevern (der spiller 
Dexter) har instrueret den sorte komedie.

Enemy (20/08)
Canadiske Denis Villeneuve blev Oscar-
nomineret for ’Nawalls hemmelighed’ og 
væltede for nylig anmelderne bagover med 
det brutale hævndrama ’Prisoner’ med Hugh 
Jackman og Jake Gyllenhaal. Nu instruerer han 
Jake Gyllenhaal som en mand, der forsøger at 
fi nde sin dobbeltgænger.

The Raid 2: Berandal (20/08)
Den første Raid-fi lm var en vaskeægte high 
concept-størrelse med et meget simpelt 
plot: nak hordevis af banditter i et højhus. 
Efterfølgeren er en større, længere og 
mere kompleks fortælling, der kan min-
de om ’Infernal Affairs’ (2002) og ’The De-
parted’ (2006) – dog tilsat vanvittige og 
ekstremt opfi ndsome kampscener.

Love Punch (21/08)
Pierce Brosnan og Emma Thompson spiller et 
fraskilt ægtepar, hvis pensionsformue bliver 
indefrosset. Årsagen er en skruppelløs chef, og 
sammen beslutter de sig for at planlægge et 
kup og stjæle hans værdifulde diamant. 

Blood Ties (21/08)
Instruktøren bag den franske ’Fortæl det ikke 
til nogen’ (2006) er tilbage med en ny thriller, 
hvor Clive Owen (Sin City) og Billy Crudup 
(Watchmen) spiller brødre på hver sin side 
af loven. Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe 
Saldana og James Caan er blot nogle af de 
mange imponerende navne på rollelisten.

Muppets Most Wanted (21/08)
Denne gang befi nder mupperne sig i Europa 
i midten af et juvelkup begået af en Kermit 
look-alike og hans gemene medhjælper. I 
den 8. spillefi lm med Jim Hensons dukker får 
Kermit, Miss Piggy og alle de andre selskab af 
Ricky Gervais og Tina Fey.

Special ID (22/08)
Donnie Yen er mest kendt for sine fabelagti-
ge præstationer og vilde kampscener i de to 
Ip Man-fi lm, men han har en lang karriere bag 
sig som en af Kinas mest elskede action-stjer-
ner. Den nyeste af hans fi lm, der kommer til 
Vesten, er ’Special ID’, og her spiller Yen en 
undercoverbetjent, der bliver afsløret af sin 
tidligere protegé og bedste ven.

In a World… (08/08)
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VARM 
OP TIL 

BIOGRAF-
TUREN 

VARM 
OP TIL 

BIOGRAF-
TUREN 

BLU-RAY/DVD

MIDNIGHT IN 

PARIS (2011)

Woody Allens succesfulde kome-
die om forfatteren Gil, der på en 
rejse til Paris opdager en magisk 
tidslomme, der hver nat gør ham 
i stand til at opleve de brølen-
de 1920ere og møde nogle af 
kulturhistoriens mest spændende 
personligheder.
Se den før: Magic in the
 Moonlight (14/8)

MUD (2012)

Matthew McConaugheys store 
comeback, der endte i en Oscar-
sejr, startede så småt ud med 
denne rolle som den småkrimi-
nelle Mud, der på fl ugt fra loven 
gemmer sig på en strandbred og 
får hjælp af to unge drenge (heraf 
Tye Sheridan, der denne måned er 
aktuel i ’Joe’)
Se den før: Joe (21/8) 

WHEN HARRY MET 

SALLY (1989)

Den ultimative fi lm om kærlig-
hed mellem venner. Harry (Billy 
Crystal) tror ikke på platoniske 
forhold. Alligevel kaster han sig 
ud i et nært venskab med den 
komplekse Sally (Meg Ryan), og 
snart er følelsesforvirringen total.
Se den før: What If (21/8)

TWISTER (1996)

Ægteparret Bill og Joe Harding 
(Bill Paxton og Helen Hunt) er 
professionelle tornadojægere 
og på randen af skilsmisse. Men 
da de kastes ud i et stormvejr af 
episke dimensioner, tvinges de til 
atter at holde sammen i kampen 
mod naturen.
Se den før: Into the Storm (21/8)
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The Evil Within
Survival horror er blandt de spilgenrer, 
som har mest tilfælles med fi lmmediet. 
Stemningsskabende musik, knirkende døre 
og sparsomme lyskilder er som taget ud af 
en gyserfi lm, og i ’The Evil Within’ gøres der 
brug af alle midler for at skræmme spilleren 
fra vid og sans. Manden bag en række af 
Resident Evil-seriens mest uhyggelige kapit-
ler er hyret til at iscenesætte historien om 
detektiven Sebastian Castellanos, der skal 
efterforske en seriemorder.
PS3, PS4, X360, XONE, PC 
UDKOMMER 29/09

Kapgang (2010)
Filmversionen har premiere i denne må-
den, men inden da kan du lige nå at læse 
Morten Kirkskovs romanforlæg, base-
ret på hans opvækst i en jysk landsby i 
70erne. Kirkskov fi k ideen til bogen efter 
en samtale med Niels Arden Oplev, der 
endte med at blive fi lmens instruktør.
MORTEN KIRKSKOV
ER UDKOMMET

Sin City: A Dame to Kill For (1993)
Samlet udgave af den mini-serie af graphic 
novels, der udgør ’A Dame to Kill For’, som 
er hovedhistorien i den nye fi lm af sam-
me navn. Det bliver til 210 siders sort/hvid 
stemning om den tyngende Dwight, som op-
søges af en gammel fl amme. Men er hun til 
at stole på, og kan Dwight komme sine egne 
dæmoner til livs? Som sædvanligt er intet til 
at forudse i syndens by.
FRANK MILLER
ER UDKOMMET

Sin City: A Dame to Kill For (1993)

GAMING / BØGER 

SE HELE 
UDVALGET PÅ 

WWW.KINO.DK

AKTUELT I SHOPPEN

WWW.KINO.DK

AKTUELT I SHOPPEN
SE HELE 

UDVALGET PÅ 
WWW.KINO.DKWWW.KINO.DK

SE HELE 
UDVALGET PÅ 

WWW.KINO.DK

SUPERMAN: 
GRILLSÆT
KR. 199,-

STAR WARS: 
DARTH VADER SOVEPOSE
KR. 249,-

HOGWARTS
BOGMÆRKESÆT. 
KR. 219,-

GOLLUM & SMEAGOL DELUXE 
FIGURSÆT
KR. 499,-

MOCKINGJAY 
PUSLESPIL
KR. 149,-



Se interviews, brugeranmeldelser og meget mere på kino TV.
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 Naomi Watts

 Woody Allen

 Robert De Niro

 Bradley Cooper

 Guillermo del Toro

 Ashton Kutcher

 Charlotte Gainsbourg

 Joseph Gordon-Levitt

 Ben Stiller

 Channing Tatum
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 Bille August 

 Keira Knightley
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 Ron Howard
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 Peter Jackson
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 Tom Hardy

 Chris Hemsworth

 Idris Elba

 Liam Neeson

 Jamie Foxx

 Sarah Jessica Parker

 Andrew Garfi eld

 David Fincher

 Michelle Pfeiff er

 Mads Mikkelsen

 ...

HVEM HAR KINO.DK 
INTERVIEWET?
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