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CHEFREDAKTØR 
Søren Søndergaard / soren@kino.dk 

MEDREDAKTØRER  
Daniel Bentien / daniel@kino.dk
Casper Christensen / casper@kino.dk
Stine Teglgaard / stine@kino.dk

ORD 
Daniel Bentien, Marie Diemer Bille,  
Casper Christensen, Søren Søndergaard,  
Stine Teglgaard 

ADM. DIR. (ANSV. UDGIVER) 
Lars Bernt / lars@kino.dk  

KOMMERCIEL CHEF 
Jonas Linke / jonas@kino.dk 

SALG 
Christina Lindstedt / christina@kino.dk 
Steffen Rasmussen / steffen@kino.dk  
Carsten Fredgaard / carsten@kino.dk 

DISTRIBUTION 
Sandie Ahlqvist / sandie@kino.dk 

 

ART DIRECTOR 
Jakob Boni / Bonis / hello@bonis.dk

 
KONTROLLERET OPLAG 
40.000 magasiner / md. i 1. halvår 2013.
Kino.dk er kontrolleret af Dansk OplagsKontrol.

LÆSERTAL
216.000 i 2. halvår 2013. Index Danmark / Gallup.

Eftertryk er kun tilladt med  redaktionens samtykke  
og med tydelig kildeangivelse. Der  tages forbehold  
for trykfejl, mangler samt pris- og datoændringer i 
omtaler og artikler. Kino.dk kan ikke holdes ansvar- 
lig for fejl og mangler i annoncemateriale leveret  
klar til tryk fra annoncører.

TRYK 
Stibo A/S

 

COPYRIGHTS I DETTE MAGASIN
20th Century Fox, Angel Films, Camera Film,  
Columbia Pictures, DOXBIO, Disney Pictures, 
Jonathan Guldberg Elsborg, Steen Evald, Mega- 
Merchandise, Midget Entertainment, Miracle Film, 
MGM, Nordisk Film, Paramount Pictures, Reel  
Pictures, SF Film, Sony Pictures, UIP, Universal 
Pictures, Warner Bros., Øst for Paradis

Sankt Peders Stræde 30C, st.  /  1453 København K 
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STINE TEGLGAARD
COMMUNITY- OG MEDREDAKTØR  

STINE@KINO.DK

STEFFEN RASMUSSEN
KEY ACCOUNT MANAGER

STEFFEN@KINO.DK

JONAS LINKE 
KOMMERCIEL CHEF

JONAS@KINO.DK

CHRISTINA LINDSTEDT
KEY ACCOUNT MANAGER

CHRISTINA@KINO.DK

CARSTEN FREDGAARD
SALGSKONSULENT 

CARSTEN@KINO.DK

RIKKE CLAUSEN
ØKONOMIANSVARLIG 

RIKKE@KINO.DK

CASPER CHRISTENSEN
MEDREDAKTØR 

CASPER@KINO.DK

MARIE DIEMER BILLE
STUDIEMEDARBEJDER

MARIE@KINO.DK

THOMAS BERTRAM  
TEKNISK CHEF

THOMAS@KINO.DK 

LARS BERNT 
ADM. DIREKTØR (ANSV. UDGIVER)

LARS@KINO.DK

DANIEL BENTIEN   
MEDREDAKTØR

DANIEL@KINO.DK 

SANDIE AHLQVIST 
KOORDINATOR

SANDIE@KINO.DK

ette magasin ser anderledes ud,  
end det plejer. Årsagen er et rede- 
sign, der lanceres denne måned på  
www.kino.dk, og vi tænkte at dele 
af det nye udseende kunne tyve- 
starte printudgaven af vores film- 
univers. Derfor er farvepaletten, 
skrifttyper og ikoner anderledes end 
sædvanligt, og du har måske også  
spottet en mindre ændring i logoet  
(vi er desuden blevet kompatible med 
billetsalgssystemet Integra, så vi kan 
samle flere biografer på sitet i fælles-
skabets navn). Vi har også besluttet os 
for et nyt slagord i form af ”Filmen star-
ter her”. 

Årsagerne til et nyt design er næppe overra-
skende. Brugen af digitale medier er i kon-
stant udvikling, og hvis noget var innovativt og  
brugervenligt for seks, fire eller bare ét år siden, 
er det sjældent tilfældet i dag. Relanceringen af 
kino.dk indeholder derfor en række ændringer, 
som du kan læse mere om i 
dette magasin, hvor vi præ-
senterer et udvalg af nye 
elementer og funktioner. 
Hele projektet handler kort 
sagt om et mere brugervenligt 
og strømlinet univers, der er til-
passet både smartphones, tablets og 
noget så traditionelt som en helt almin-
delig computer.

Men selvom vi glæder os til at lancere et rede-
sign, der bl.a. inkluderer nye filmprofiler, bedre 
billedgallerier, mere videoindhold, øget fokus 
på brugeranmeldelser og meget mere, handler 
det selvfølgelig stadig om nye film i biografen, 
og september byder på 21 af slagsen. Efterårets 
udvalg er som regel bredere end sommerens 
blockbuster-orienterede begivenheder, og i år 
er ingen undtagelse. Hollywood-mainstream går  
således hånd i hånd med smallere og mere 
kunstneriske film fra en række europæiske lande 
og såmænd også USA i form af Richard Linkla-
ters ambitiøse ’Boyhood’, der er indspillet over 
en periode på 12 år.

Vores fremmeste opgave er nemlig stadig at hol-
de dig velorienteret om nye og kommende film 
i biografen. Med det nye design på web og print 
håber vi blot at kunne inspirere til filmiske ople-
velser i endnu bedre rammer.

God fornøjelse med det nye kino.dk!

DKINO.DK ER:

KINO.DK      FILMEN STARTER HER

KINO.DK VER. 3.0.

SØREN  SØNDERGAARD
CHEFREDAKTØR

SOREN@KINO.DK
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KINO.DK - HISTORIER FRA SITET

ØST FOR PARADIS
Biografen Øst for Paradis har 
eksisteret i Latinerkvarteret i 
hjertet af Aarhus i over 35 år, 
og i 2012 åbnede biografen en 
ny foyer og tre nye sale. Biogra-
fen råder nu over syv sale i alt. 

ATLAS BIOGRAFERNE
Atlas Biograferne i Rødovre 
Centrum har fem sale, hvoraf 
de to største har liggestole på 
1. række samt opgraderet Auro 
11.1 lyd. Den mindste sal er en 
VIP-sal med 35 læderstole med 
justerbart ryglæn og god ben-
plads. 

BALTOPPEN BIO
Lokalbiografen i Ballerup har 
to sale med i alt 215 pladser. 
Baltoppen Bio er udstyret med 
Xpand3D HFR systemet med 
aktive briller til 3D-film. Begge 
sale har lyd i op til 7.1 drevet 
af Dolby Digital 750, Crown og 
JBL.

VALBY KINO
Valby Kino er åbnet i 2013 efter 
et lokalt ønske om en biograf, 
der i dagligdagen drives af fri-
villige. Biografen har tre sale 
med i alt 202 sæder og Dolby 
7.1 lyd.

FIRE NYE BIOGRAFER PÅ KINO.DK
Vi byder Øst for Paradis, Atlas Biograferne, Baltoppen og Valby Kino velkommen.

ØST FOR PARADIS ATLAS BIOGRAFERNE

BALTOPPEN BIO VALBY KINO
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INTERVIEW MED SKUESPILLERNE 
FRA THE MAZE RUNNER

BRUGERANMELDELSE AF  
BEGRAVET I FORTIDEN

INTERVIEW PÅ EN, TO, TRESOMT
  

UGENS PREMIEREFILM  
ER TILBAGE

NYE OG KOMMENDE INDSLAG

DEN GODE ANMELDELSE
#kinotur inviterede brugerne til et foredrag om  
”den gode anmeldelse” med filmanmelder Christian  
Monggaard. Efterfølgende havde vi forpremiere på sydstats- 
dramaet ’Joe’, og bad gæsterne anmelde filmen på sitet.

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

HOBBITTEN: 
FEMHÆRE- 
SLAGET  
Premiere den 10/12

FIFTY SHADES 
OF GREY 
 
Premiere den 12/02

JUPITER 
ASCENDING 
 
Premiere den 05/02

EXODUS 
 

Premiere den 25/12

SEVENTH SON 
 

Premiere den 22/01

93,9 %  
1271 stemmer

83,3 %  
185 stemmer

81,4 %  
82 stemmer

79,8 %  
50 stemmer

74,8 %  
98 stemmer

VINTERENS  
MEST  

VENTEDE FILM

rt of Style 
and Make-up

Kgs. Nytorv 21B l 1050 København l tlf. 33161700

www.styleandmakeup.dk

Få job inden for film, Tv, mode, reklame, beauty 

m.m Bliv inspireret og se dine muligheder på  

vores hjemmeside www.styleandmakeup.dk.

Ring 33161700 for mere info om

uddannelse, kurser og holdstart!
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Tag uddannelsen til 
professionel Stylist 
og Makeup artist



LEONARDO RAPHAEL DONATELLO MICHELANGELO
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NINJA-SKILDPADDERNES  
EVOLUTIONÆRE REJSE

FILMNYT

2007 
ANIMATIONS-
FILM

2003 
TEGNEFILMSERIE

1990 
REALFILM

1987 
TEGNEFILMSERIE

1984  
TEGNESERIE

TURTLES:
I TIDENS LØB HAR DE FIRE MUTEREDE SKILDPADDER ÆNDRET UDSEENDE ADSKILLIGE GANGE.

2014 
REALFILM/ 
CGI



VIDSTE DU AT ...?
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ANDY  
SERKIS’ 
DRØMMEHOLD 

TOM HIDDLESTON
SOM BEN-HUR? 

BRADLEY COOPER  
SOM AMERIKANSK  
JAMES BOND

Når Andy Serkis’ filmatisering af ’Junglebogen’ udkommer, bliver det med Batman, Galadriel, Moneypenny, Smaug og  
Gollum på rollelisten. Christian Bale, Cate Blanchett, Naomie Harris, Benedict Cumberbatch og Serkis selv vil nemlig  
lægge stemme og krop til Kiplings dyrekarakterer gennem en blanding af realfilm, animation og performance capture.  
’Jungle Book: Origins’ forventes at udkomme i 2016.

Den engelske skuespiller Tom Hiddleston (The 
Avengers) er den foretrukne til at få titelrollen  
i genindspilningen af klassikeren ’Ben-Hur’. Den 
nye udgave skal instrueres af Timur Bekmambe-
tov (Wanted) og skrives af Oscar-vinderen John 
Ridley (12 Years a Slave). Siger Hiddleston ja, 
overtager han rollen fra Charlton Heston, der 
udødeliggjorde karakteren tilbage i 1959.

Don Pendletons romanhelt, Mack Bolan, har 
indtil videre reddet dagen i 37 sprængfarlige 
bøger. Det amerikanske svar på James Bond 
skal nu spilles af Bradley Cooper, og hvis alt 
går som planlagt, bliver det starten på en ny 
action-franchise.

En flænge i himlen-instruktø-
ren, Josh Boone, skal instruere 
filmatiseringen af Anne Rices 
Vampyren Lestat. 

Johnny Depp og datteren 
Lily-Rose Melody Depp 
skal medvirke side om 
side i filmen Yoga Hosers. 

Simon Pegg og instruktør 
Edgar Wright muligvis laver en 
ny Cornetto-trilogi.

En ny forhistorie til gyserfilmen 
The Texas Chainsaw Massacre 
er i sigte med titlen Leather-
face.

Marvel planlægger at lave en 
film med superheltegruppen 
The Inhumans efter succesen 
med Guardians of the Galaxy.

FILMNYT

TARANTINO  
& LAWRENCE

Jennifer Lawrence får muligvis en stor rolle i Quentin Tarantinos kommende western ’The  
Hateful Eight’. Filmen skal foregå i tiden før Borgerkrigen og handle om otte diligencepassagerer,  
syv mænd og én ung kvinde, der strander i en storm. Lawrence er på tale til rollen som  
kvinden blandt de mange hankønsvæsner. Hvorvidt den travle Oscar-vinder kan få filmen klemt ind  
mellem optagelserne til det sidste Hunger Games-kapitel og David O. Russells ’Joy’, vides ikke.  
’The Hateful Eight’ får premiere engang i 2015.
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AKTUELLE FILM
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AKTUELLE FILM

PREMIERE I SEPTEMBER

 
 

03/09 
SÅ MEGET GODT I VENTE  ................ S 16
DOKUMENTAR 
 

04/09 
DET ER ALDRIG FOR SENT  .............. S 17
ROMANTIK / KOMEDIE 

BOYHOOD  ........................................ S 18 
DRAMA  
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES  .. S 20
ADVENTURE / ACTION   
 
 

11/09 
NIGHT MOVES   ................................ S 22
DRAMA / THRILLER 

EN, TO, TRESOMT   .......................... S 22
DRAMA / KOMEDIE 

ÆSKETROLDENE  ............................. S 23
ANIMATION / FAMILIEFILM

LIVING IS EASY WITH EYES CLOSED  .. S 24 
KOMEDIE / DRAMA 

HUNDREDEFODSREJSEN  ............... S 24
DRAMA / ROMANTIK 
 

18/09 
BEGRAVET I FORTIDEN  ................... S 25
THRILLER 

ALPHABET  ....................................... S 26 
DOKUMENTAR 

MILLION DOLLAR ARM .................... S 26
DRAMA 

THE MAZE RUNNER  ......................... S 27
SCIENCE FICTION 

TO DAGE, EN NAT  ............................ S 28
DRAMA 

THINK LIKE A MAN TOO  .................. S 28
KOMEDIE / ROMANTIK 

THE PURGE: ANARKI  ...................... S 29
THRILLER / GYSER  
SOMETHING MUST BREAK   ............. S 29 
DRAMA 
 
 

25/09 
IF I STAY  .......................................... S 30
DRAMA

OPTIMISTERNE  ............................... S 30 
DOKUMENTAR 

JERSEY BOYS  .................................. S 31
DRAMA / MUSIKFILM 

THE EQUALIZER  .............................. S 32
THRILLER / ACTION



iels er en af de mest idealistiske land-
mænd i Danmark, og omdrejningspunktet 
for hele hans livssyn er bæredygtighed i 
harmoni med naturen. Fra Thorshøjgaard le-
verer Niels og hans kone Rita biodynamiske 
råvarer til de bedste restauranter i landet, 
og hverken gården eller dyrene er noget, der 
i Niels’ øjne er begrænset til hans levetid. 
Tværtimod har han visioner for fremtiden, 
og ønsker at jorden skal være frugtbar og 
til glæde for kommende generationer. Myn-
dighederne er dog ikke begejstret for hans 
måde at drive landbrug på, og han trues med 
at få frataget retten til at have dyr på gården.

Dokumentaren om den standhaftige land-
mand er instrueret af Phie Ambo, der i flere 
år har fulgt Niels og hans kamp for at drive 
landbrug på sin egen måde. Den 40-årige in-
struktør blev uddannet fra Den Danske Film-
skole i 2003 og har siden stået bag ’Gambler’ 
(2006), der portrætterede en periode i Nico-
las Winding Refns liv, og ’Free the Mind’ fra 
2012.

SÅ MEGET GODT I VENTE
BONDEN OG BUREAUKRATIET

NIELS VAR I EN ÅRRÆKKE INGENIØR OG LEVEDE AF AT 
BYGGE BROER I BL.A. USA, PAKISTAN OG BANGLADESH +

ORIGINALTITEL:  
SÅ MEGET GODT I VENTE   

INSTRUKTØR:  
PHIE AMBO    

MEDVIRKENDE:  
NIELS STOKHOLM, RITA HANSEN   

LAND: 
DANMARK, 2014  

SPILLETID: 
95 MINUTTER   

PREMIERE: 

03/09

DOKUMENTAR

N
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ren Little er en egocentrisk ejendoms-
mægler, der er oppe i årene, lever alene, og 
vitterligt ingen venner har. I ejendommen 
ved siden af bor den modne natklubsanger-
inde Leah, der er et rigtigt familiemenneske, 
hvilket skaber en del stridigheder over ligu-
sterhækken. Da Oren en dag får ansvaret for 
det barnebarn, han ikke anede eksisterede, 
får den gnavne bedstefar pludseligt brug for 
al den hjælp, han kan få. Han må med andre 
ord mande sig op og komme på god fod med 
sin søde og omsorgsfulde nabo. Det bliver 
starten på et uventet forhold modsætninger 
imellem.

Michael Douglas og Diane Keaton har været 
aktive skuespillere siden 1960erne og med-
virket i den ene anerkendte film efter den 
anden, men først nu mødes de to topnavne 
på det store lærred. Samspillet sker i den 
garvede instruktør Rob Reiners nyeste film, 
der ligesom filmskaberens forrige film ’The 
Bucket List’ (2007) og ’Rumor Has It…’ (2005) 
forholder sig til den ældre generations følel-
sesliv tilsat en god portion humor. Douglas 
har tidligere medvirket i Reiners ’The Ame-
rican President’ (1995), mens Keaton aldrig 
har haft æren før. Til gengæld er skuespil-
lerinden på hjemmebane i den romantiske 
komedie-genre.

O

ROMANTIK / KOMEDIE

KINO.DK      SEPTEMBER 2014    17   
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DIANE KEATON HAR VÆRET I FORHOLD MED WOODY ALLEN, WARREN 
BEATTY  OG AL PACINO, MEN ER ALDRIG BLEVET GIFT ELLER FÅET BØRN +

DET ER ALDRIG FOR SENT
MICHAEL DOUGLAS BEJLER TIL DIANE KEATON 

ORIGINALTITEL:  
AND SO IT GOES    

INSTRUKTØR:  
ROB REINER    

SKUESPILLERE:  
MICHAEL DOUGLAS, DIANE KEATON, 
STERLING JERINS, ANNIE PARISSE, 
AUSTIN LYSY, MICHAEL TERRA

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
93 MINUTTER   

PREMIERE: 

04/09
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MÅNEDENS ANBEFALING

82,6 %  69 stemmer

   UNG FLUGT 
  (18 %)
  ALMOST FAMOUS 
  (13 %)
   HARRY POTTER- 
  SERIEN 
  (12 %)
   GOOD WILL  
  HUNTING 
  (12 %)
   KÆRESTESORGER 
  (10 %) 
   STAND BY ME 
  (10 %)
   THE SQUID AND  
  THE WHALE  
  (8 %)
   BREAKFAST CLUB 
  (7 %)
   BEFORE SUNRISE 
  (5 %)
   TREE OF LIFE 
  (5 %)

FILMENS
ANATOMI

18%

13%

12%

12%
10%

10%

8%

7%

5%
5%



ORIGINALTITEL:  
BOYHOOD    

INSTRUKTØR:  
RICHARD LINKLATER    

SKUESPILLERE:  
ELLAR COLTRANE, PATRICIA  
ARQUETTE, ETHAN HAWKE,  
LORELEI LINKLATER   

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
165 MINUTTER   

PREMIERE: 

04/09

DRAMA

’BBOYHOOD
SCENER FRA EN OPVÆKST 

NORMALT ER DET 
HISTORIEN I EN FILM, 
DER FUNGERER SOM 

DEN RØDE TRÅD,  
DER SKAL FØRE DIG 

FRA START TIL SLUT. 
I DETTE TILFÆLDE  

ER DET EN PERSON.

MÅNEDENS ANBEFALING
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oyhood’ fortæller historien om dren-
gen Mason, og hvordan han bliver voksen 
i perioden, fra han er seks til 18 år. Du føl-
ger ham og hans familie gennem samtlige 
år, men egentlig har filmen ikke et andet 
centralt tema end Masons udvikling som 
menneske, og fokus er konstant på ham. 
Han tager på camping med sin far, skæn-
des med sin storesøster, bliver sur over at 
de skal flytte, udviser talent for at male, 
prøver at ryge hash, begynder at gå med 
ørering, får en kæreste og hundrede andre 
ting. Men fokuserer man kun på handlin-
gen i ’Boyhood’, ender man med kun at få 
den halve historie. Dette er nemlig en film, 
hvis egen lange produktion har en direkte 
forbindelse til dens handling.

’Boyhood’ er optaget over 12 år, så når  
vi skriver, at filmen viser Mason blive  
voksen, så mener vi det bogstaveligt. I  
løbet af filmens ca. tre timer lange spille- 
tid går han fra at være en fræk lille knægt 
til at blive en ranglet og lettere indeluk-
ket teenager. Som publikum oplever man 
hans liv på nærmeste hold, og dét er hem-
meligheden bag ’Boyhood’. Der sker noget

magisk, når man ser ham blive formet som 
menneske i én lang glidende overgang. 
Resultatet er en ufattelig intim oplevelse. 
Normalt er det historien i en film, der fun- 
gerer som den røde tråd, der skal føre dig  
fra start til slut. I dette tilfælde er det en  
person. Man ender med at få en så dyb 
følelsesmæssig forbindelse til Mason, at 
det bliver interessant at se ham stirre ind 
i en væg. Det lyder måske abstrakt og helt 
usandsynligt, men lad det komme an på en 
prøve.

Instruktøren Richard Linklater er ikke 
uvant med konceptfilm. Hans serie af  
Before-film, der indtil videre er oppe på tre 
stykker (Before Sunrise, Before Sunset, Be-
fore Midnight), følger det samme par med ni 
år mellem hver film. ’Boyhood’ ligger med 
andre ord lidt i samme nabolag, men er 
endnu mere ambitiøs. Det er uden tvivl en 
film, der kræver den rette indstilling fra sit 
publikum. Men er man klar på en unik op- 
levelse, så flyver tiden af sted, og de  
næsten tre timer i selskab med Mason en-
der med at føles for korte. 



COWABUNGA!

Forbrydelser og frygt kaster en mørk 
skygge over New York. Byen har brug for 
helte, og da reporteren April O’Neil bliver 
ufrivilligt involveret i en gidseltagning, 
bliver hun reddet af en gruppe mystiske 
væsener, der viser sig at være kamptræ-
nede, talende skildpadder. Sammen med 
sin kameramand, Vern Fenwick, indleder 
hun et samarbejde med de usædvanlige 
redningsmænd fra kloakken. Jagten på 
superskurken Shredder, der holder både 
politi og politikere i et jerngreb, kan nu 
begynde.

Kombinationen af skildpadder, italienske 
renæssancemalere og martial arts kom 
første gang til verden som en tegneserie 
i 1984 på forlaget Mirage Studios, der 
blev grundlagt af Turtles-skaberne Ke-
vin Eastman og Peter Laird. Tre år senere 
blev figurerne til legetøj og en animeret 
tv-serie på 193 afsnit, og i 1990 fik den 
første af tre spillefilm premiere. Siden er 
det blevet til talrige computerspil, mer-
chandise, en række nye tv-serier og en 
animeret biograffilm i 2007. Nu vender de 
pizzaelskende mutanter, med en forkær-
lighed for surferslang, tilbage til det store 
lærred med Megan Fox (Transformers) 
som den handlekraftige April O’Neil. Jo-
nathan Liebesman (Wrath of the Titans) 
har instrueret, og filmen er produceret af 
Michael Bay (Armageddon).

ORIGINALTITEL:  
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES   

INSTRUKTØR:  
JONATHAN LIEBESMAN    

SKUESPILLERE:  
MEGAN FOX, WILL ARNETT,  
WILLIAM FICHTNER, WHOOPI  
GOLDBERG, TOHORU MASAMUNE, 
JOHNNY KNOXVILLE, TONY 
SHALHOUB, NOEL FISHER,  
JEREMY HOWARD   

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
101 MINUTTER   

PREMIERE: 

04/09

ADVENTURE / ACTION 

3D
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TEENAGE  
MUTANT  
NINJA  
TURTLES

+EN TIDLIGERE VERSION AF MANUSKRIPTET INKLUDEREDE HÅNDLANGERNE BEBOP OG ROCKSTEADY,  
MEN KARAKTERERNE BLEV DROPPET FOR AT KUNNE BLIVE INTRODUCERET I EN EVT. FORTSÆTTELSE

75,5 %   
132 stemmer
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TEENAGE  
MUTANT  
NINJA  
TURTLES

en verden fuld af
oplevelser

Tag på storbyferie
find altid gode tilbud på rejser til bl.a. Berlin, 
new York, london og paris på spotdeal.dk

- en del af

På SPOTdeal kan du altid finde en god oplevelse – hvad 
end du er til storbyliv, solskin, kroophold eller gastronomi.

Rabatkoden indtastes i feltet ’Rabatkode’ på 
spotdeal.dk, hvorefter 10% fratrækkes dit 
køb. Rabatkoden kan benyttes til og med 30. 
september 2014.

kino_90x265_september.indd   1 01/09/14   16.25



ET KÆRLIGHEDSFORHOLD TIL FLERE  
PERSONER KALDES FOR POLYAMORI

S

NIGHT MOVES EN, TO, TRESOMT
MILJØAKTIVISTER PÅ AFVEJE MÉNAGE À TROIS PÅ NØRREBRO

iff er sexologistuderende og er lige flyttet sammen med  
kæresten Lucas. Da hun en weekend er væk på kursus, overnatter  
hendes nære veninde Maria på parrets sofa og havner i kanen 
med Lucas. Selv om Siff bliver rasende på dem begge, kan hun 
ikke få sig selv til at ødelægge sit venskab eller sit forhold, og  
samtidig kan Lucas og Maria ikke holde sig fra hinanden. Derfor 
indgår de tre en alternativ aftale: De to piger skal dele Lucas og 
skiftes til at have sex med ham ud fra en såkaldt sexkalender. Først 
virker arrangementet til at være løsningen på samtlige problemer, 
men da nye følelser begynder at dukke op til overfladen, bliver 
ordningen en udfordring for alle. 

Med film som ’Jules et Jim’ (1962), ’Threesome’ (1994) og 
’The Dreamers’ (2003) er trekantsforhold langt fra nye på den  
internationale filmscene, men emnet er næppe tidligere blevet  
udforsket så direkte i dansk 
film som i ’En, to, tresomt’. 
Claus Bjerre har instrueret,  
skrevet og produceret. Han 
har bl.a. stået bag flere af 
Far til fire-filmene, men in-
struktørens nye komedie- 
drama adskiller sig radikalt 
fra den velkendte familie-
serie - ikke bare fordi ind- 
holdet befinder sig længere 
nede under bæltestedet, 
men også i form af dia- 
logen, der ikke bygger på et 
manuskript, men i stedet er 
blevet improviseret af de 
tre unge skuespillere Siff 
Lundgreen, Maria Cordsen 
og Lucas Alexander. 

DRAMA / KOMEDIE

Tre miljøaktivister, den indelukkede Josh, overklassepigen Dena 
og eks-soldaten Harmon, mødes i Oregon for at planlægge og 
gennemføre sprængningen af en hydroelektrisk dæmning. Den 
voldsomme sabotage er det mest ekstreme, nogen af dem har 
været involveret i, og jo tættere på målet gruppen kommer, jo 
sværere får de ved at overskue konsekvenserne. Den bagvedlig-
gende idealisme bliver langsomt udvisket, da paranoia, tvivl og 
interne stridigheder begynder at tage over, og snart er Josh, Dena 
og Harmon kommet ud, hvor de ikke kan bunde.

Thrilleren ’Night Moves’ har med Jesse Eisenberg (The So-
cial Network), Dakota Fanning (War of the Worlds) og Peter 
Sarsgaard (An Education) en trio af Hollywoods mest spæn-
dende karakterskuespillere på rollelisten. Independent- 
instruktøren Kelly Reichardt har tidligere skildret den amerikan-

ske underklasse i drama-
et ’Wendy & Lucy’ (2008) 
og skabt en feministisk 
western med ’Meek’s 
Cutoff’ (2010). I sin femte 
film kaster hun sig over 
den kontroversielle miljø- 
debat og stiller det evigt 
relevante spørgsmål: 
Hvor langt kan man gå i 
den gode sags tjeneste? 
Resultatet deltog i hoved-
konkurrencen på sidste 
års Venedig Filmfestival.

ORIGINALTITEL:  
NIGHT MOVES  

INSTRUKTØR:  
KELLY REICHARDT

MEDVIRKENDE:  
JESSE EISENBERG, DAKOTA 
FANNING, PETER SARSGAARD 

LAND: 
USA, 2013

SPILLETID: 
112 MINUTTER   

PREMIERE: 

11/09

DRAMA / THRILLER

ORIGINALTITEL:  
EN, TO, TRESOMT   

INSTRUKTØR:  
CLAUS BJERRE

SKUESPILLERE:  
SIFF LUNDGREEN, MARIA  
CORDSEN, LUCAS ALEXANDER

LAND: 
DANMARK, 2014 

SPILLETID: 
90 MINUTTER   

PREMIERE: 

11/09

+

22    
KINO.DK      SEPTEMBER 2014 KINO.DK      FILMEN STARTER HER



den ildelugtende by Cheese Bridge låser 
borgere sig hver aften inde i frygt for de pap-
kasseklædte monstre kaldet æsketrolde. 
De bor i byens kloakker, men kommer om  
natten op på gadeplan for at samle affald. 
Hvad ingen ved, er, at de skræmmende bæ-
ster i virkeligheden er uden skyggen af ond-
skab. Æsketroldene er kærlige væsener, der 
har taget en forældreløs dreng til sig og op-
draget ham som en af deres egne under jor-

den. Da byen får besøg af en hæm-
ningsløs skadedyrsbekæmper, 

der ønsker at udrydde troldene 
én gang for alle, må den unge 

dreng vende tilbage til sine 
medmennesker og forsøge 

at redde sin upopulære 
familie.

’Æsketroldene’ er baseret på børnebogen 
’Here Be Monsters!’ af Alan Snow og instru-
eret af makkerparret Anthony Stacchi og 
Graham Annable. Sidstnævnte var del af 
det tekniske hold bag ’Coraline’ (2009) og  
’ParaNorman’ (2012), og i sin instruktørdebut  
viderefører han den samme skæve blanding 
af familiefilmens lette tone med fremmed- 
artede væsener. Familiefilmen er lavet med  
stop-motion-animation, der er en filmteknik, 
hvor en animator tager 
et billede af en figur, 
rykker figuren en smule, 
hvorefter der igen ta-
ges et billede. Dette 
gøres så mange gan-
ge, at figuren ser ud 
til at bevæge sig i 
den færdige film.

I ORIGINALTITEL:  
THE BOXTROLLS 

INSTRUKTØR:  
ANTHONY STACCHI,  
GRAHAM ANNABLE   

DANSKE STEMMER:  
ALFRED SCHWARZ JACOBSEN,  
OLE LEMMEKE, CASPAR PHILLIPSON, 
KELD NØRGAARD, TROELS LYBY, 
MARTIN BRYGMANN, HENRIK  
KOEFOED, NICOLAJ KOPERNICUS

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
100 MINUTTER   

PREMIERE: 

11/09

ANIMATION /  
FAMILIEFILM
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FILMHISTORIENS FØRSTE STOP-MOTION-ANIMEREDE  
FILM VAR DEN ARGENTINSKE EL APÓSTOL FRA 1917 +

3D

ÆSKETROLDENE 
PAPKASSETROLDE PÅ SPIL



LIVING IS EASY  
WITH EYES CLOSED
SPANSK BEATLES-FEBER

S panien 1966. Antonio er gymnasielærer i engelsk og latin og 
helt tosset med The Beatles. Han bruger endda musikfænomenet 
i sin undervisning, og da han hører, at John Lennon er i Almeria for 
at indspille den komiske krigsfilm, ‘How I Won the War’, beslutter 
han sig for at rejse ned for at møde sit idol. På vejen møder han 
den unge, gravide Belén og teenageren Juanjo, der er løbet hjem-
mefra. Efterhånden udvikler det umage trekløver et enestående 
venskab.

David Truebas tidsbillede 
af 60ernes Spanien ryd-
dede bordet til nationens 
svar på Oscar-uddelingen 
og vandt seks Goya-priser 
for Bedste film, Bedste 
instruktør, Bedste ma-
nuskript, Bedste musik, 
Bedste skuespiller og 
Bedste nye kvindelige 
skuespiller. Filmens ti-
tel er hentet fra Beat-
les-nummeret ’Straw- 
berry Fields Forever’, 
som John Lennon skrev 
under indspilningerne af  
Richard Lesters krigs- 
komedie, der blev optaget 
i Spanien.

ORIGINALTITEL:  
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS 
CERRADOS    

INSTRUKTØR:  
DAVID TRUEBA

SKUEPILLERE:  
JAVIER CÁMARA, NATALIA DE 
MOLINA, FRANCESC COLOMER  

LAND: 
SPANIEN, 2013

SPILLETID: 
108 MINUTTER   

PREMIERE: 

11/09

KOMEDIE / DRAMA

DEN FØRSTE MICHELIN-GUIDE UDKOM I 1900 SOM EN  
VEJLEDNING TIL DE ALLERFØRSTE FRANSKE BILISTER

D

HUNDREDEFODSREJSEN
HELEN MIRREN MED MICHELIN-STJERNER

a familien Kadam må forlade Indien, rejser de til den anden ende 
af verden for at slå sig ned i en lille fransk bjergby. Patriarken Papa 
mener, at den idylliske landsby er det perfekte sted at åbne en fami-
liedrevet restaurant med indiske retter på menuen og med sønnen 
Hassan som chefkok. Drømmen møder dog store udfordringer, da 
den strikse genbo Mallory kommer på banen. Hun ejer den tradi-
tionelle franske Michelin-restaurant Le Saule Pleureur, og i hendes 
øjne er der ikke plads til en ”usofistikeret” restaurant på den anden 
side af gaden. Snart eskalerer en åben køkkenkrig i den lille by. 

Svenske Lasse Hallström 
(Mit liv som hund) har for 
længst etableret sit navn 
i Hollywood med følsom-
me dramaer som ’What’s  
Eating Gilbert Grape’ (1993) 
og ’The Cider House Rules’ 
(1999). Instruktørens nye-
ste film kan dog bedst sam-
menlignes med hans lige- 
ledes kulinariske ’Chocolat’ 
fra 2000, der også handlede 
om en lille landsbys møde 
med eksotiske krydderier 
og de menneskelige relati-
oner, der opstår i kølvandet 
på smagsoplevelsen. Briti-
ske Helen Mirren har rollen 
som den stringente kok, 
der med næb og klør be-
kæmper den indiske mad- 
invasion.

ORIGINALTITEL:  
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY    

INSTRUKTØR:  
LASSE HALLSTRÖM    

SKUESPILLERE:  
HELEN MIRREN, OM PURI,  
MANISH DAYAL, CHARLOTTE  
LE BON, AMIT SHAH 

LAND: 
INDIEN, FORENEDE ARABISKE  
EMIRATER, USA, 2014   

SPILLETID: 
122 MINUTTER   

PREMIERE: 

11/09

+
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DRAMA / ROMANTIK



DEN FØRSTE MICHELIN-GUIDE UDKOM I 1900 SOM EN  
VEJLEDNING TIL DE ALLERFØRSTE FRANSKE BILISTER

KARAKTEREN MATTHEW SCUDDER OPTRÆDER I 17 ROMANER AF LAWRENCE BLOCK 
OG ER TIDLIGERE BLEVET SPILLET AF JEFF BRIDGES I 8 MILLION WAYS TO DIE (1986)

S iden en skudduel fik uforudsete og tragi-
ske konsekvenser, har den tidligere betjent, 
Matthew Scudder, levet et liv som uautori-
seret privatdetektiv. Den tvivlsomme leve-
vej bringer ham i kontakt med personer, der 
søger hjælp, hvor de offentlige myndigheder 
må give op, og Scudder gebærder sig i en 
moralsk gråzone, hvor hævn og retfærdig-
hed vejer tungere end lovens rammer. Da 
han bliver kontaktet af en narkogangster, 
hvis hustru er blevet brutalt myrdet, kommer 
privatdetektiven på færten af to seriemorde-
re med forkærlighed for unge kvinder.

Med den mørke krimi, baseret på en ro-
man af Lawrence Block, fortsætter Liam 
Neeson sin rejse fra karakterskuespiller til 
en stærkt handlekraftig action-karakter. 
Sammenlignet med film som ’Taken’ (2008), 
’Taken 2’ (2012) og dette års ’Non-Stop’ er 
vi dog ovre i den mere seriøse del af ska-
laen, hvor der ikke nødvendigvis nedlæg-
ges hårde kriminelle på stribe uden den 
mindste form for modstand. Scott Frank, 
der i 2007 stod bag den skammeligt over- 
sete thriller ’The Lookout’, har instrueret Liam  
Neesons jagt på de koldblodige mordere.

ORIGINALTITEL:  
A WALK AMONG THE TOMBSTONES    

INSTRUKTØR:  
SCOTT FRANK    

SKUESPILLERE:  
LIAM NEESON, DAN STEVENS,  
ÓLAFUR DARRI ÓLAFSSON, BOYD  
HOLBROOK, DAVID HARBOUR, 
BRIAN ”ASTRO” BRADLEY 

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
114 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

THRILLER

+
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BEGRAVET I FORTIDEN
PRIVATDETEKTIVEN LIAM NEESON



MILLION DOLLAR ARM 
BYGGER PÅ EN SAND HISTORIE

B

MILLION DOLLAR ARM
FRA INDISK CRICKET TIL AMERIKANSK BASEBALL

aseball-agenten J. B. Bernstein lever det gode liv, men er langt 
fra lige så rig som sine konkurrenter. Flere og flere af hans klienter 
forlader ham til fordel for de helt store firmaer, og Bernstein må 
nu tænke alternativt for at redde sin forretning. En aften bliver et 
reality show om cricket i Indien en lille åbenbaring for den erfar-
ne sportsmand. Cricket-spillere kan kaste! Han beslutter sig for at 
tage til Indien og rekruttere to talentfulde unge mænd, tage dem 
med hjem til USA og træne dem til den amerikanske topliga. 

Tom Cruise og Brad Pitt har med ‘Jerry Maguire’ (1996) og  
‘Moneyball’ (2011) medvirket i hver sin film om den benhårde 
konkurrence blandt sportsagenter. I ’Million Dollar Arm’ er det 
Jon Hamm, der spiller  
selveste Don Draper i tv- 
serien ’Mad Men’ (2007-), 
der prøver kræfter med den 
ærkeamerikanske sports- 
gren baseball. Hamm har 
efter sit gennembrud i 
’Mad Men’ optrådt i komi-
ske biroller, men springer 
nu ud i en bærende rol-
le i den dramatiske ende 
af skalaen. Instruktøren 
Craig Gillespie brød igen-
nem med indiedramaet 
’Lars and the Real Girl’ 
(2007) og var sidst biograf- 
aktuel med vampyrfilmen 
‘Fright Night’ (2011). 

DRAMA

S kole og indlæring handler om at lære det enkelte barn mest 
muligt indenfor nøje fastsatte rammer og et veltilrettelagt møn-
ster, men der er ikke plads til at træde uden for den sikre sti. Re-
sultatet er ensretning af børn og unge, som det især ses i det kine-
siske uddannelsessystem, men Erwin Wagenhofer har en anden 
tilgang til læringsprocessen. Han går bag hele den struktur, der 
ligger til grund for det moderne uddannelsessystem.

Med sin tredje dokumentarfilm går den østrigske dokumentarist 
atter kritisk til værks efter ’We Feed the World’ (2005) og ’Let’s 
Make Money’ (2008), der satte henholdsvis fødevareindustrien og 
den finansielle verden under lup. Denne gang sættes der spørgs-

målstegn ved uddan-
nelsessystemet gennem 
interviews med eksper-
ter, fagfolk, studerende 
og ufaglærte i bl.a. Kina, 
Tyskland og Spanien.ORIGINALTITEL:  

ALPHABET    

INSTRUKTØR:  
ERWIN WAGENHOFER

MEDVIRKENDE:  
GERALD HÜTHER, YAKAMOZ 
KARAKURT, PABLO PINEDA  

LAND: 
TYSKLAND, ØSTRIG, 2013

SPILLETID: 
113 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

DOKUMENTAR

ORIGINALTITEL:  
MILLION DOLLAR ARM   

INSTRUKTØR:  
CRAIG GILLESPIE

SKUESPILLERE:  
JON HAMM, ALAN ARKIN,  
BILL PAXTON, AASIF MANDVI, 
LAKE BELL

LAND: 
USA, 2014  

SPILLETID: 
124 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

+

ALPHABET
DE GENIALE UNGE MENNESKER
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EN AF DE MEDVIRKENDE, BLAKE COOPER, FIK ROLLEN  
EFTER AT HAVE KONTAKTET INSTRUKTØREN PÅ TWITTER

Thomas vågner med hukommelsestab og 
opdager, at han befinder sig blandt en grup-
pe jævnaldrende drenge fanget i en lysning 
omringet af høje stenvægge. Ingen aner, 
hvorfor eller hvordan, de er havnet i fan-
genskab, men hver morgen åbnes en port i 
væggen, og en mystisk labyrint afsløres for 
at lukke igen samme aften. Udvalgte modige 
sjæle forsøger gang på gang at finde en vej 
ud, men ingen har nogensinde overlevet en 
nat i de kryptiske gange. Da Thomas finder 
et spor, ændres spillet for alvor, og en beslut-
ning må træffes. Skal de blive og forsøge at 
opretholde deres fredelige tilværelse? Eller 
kan de en gang for alle finde vej gennem den 
farlige labyrint? 

’The Maze Runner’ er den første bog i 
James Dashners populære serie af science  
fiction-bøger (2009-12) målrettet unge men-
nesker med hang til gladiatorlignende kam-
pe a la ’The Hunger Games’. Instruktøren bag 
filmatiseringen hedder Wes Ball. Han har  
erfaring med at skabe visuelle effekter, men 
’The Maze Runner’ er Balls instruktørdebut. 
Blandt den unge rollebesætning finder man 
dog masser af erfaring i form af Kaya Scode-
lario (Stormfulde højder), Will Poulter (We’re 
the Millers) og Thomas Brodie-Sangster 
(Game of Thrones). Hovedrollen Thomas 
spilles af Dylan O’Brien, der bedst kendes 
for sin medvirken i MTV’s tv-serie ’Teen Wolf’ 
(2011-14).

ORIGINALTITEL:  
THE MAZE RUNNER    

INSTRUKTØR:  
WES BALL   

SKUESPILLERE:  
DYLAN O’BRIEN, KAYA SCODELARIO, 
WILL POULTER, THOMAS BRODIE- 
SANGSTER, AML AMEEN, PATRICIA 
CLARKSON

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
114 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

+

82,1 %   
160 stemmer
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THE MAZE RUNNER
LØB FOR LIVET!



INSTRUKTØREN TIM STORY VAR TIDLIGERE  
RAP-MUSIKER KENDT UNDER NAVNET M.C. TASTE

EN SCENE PÅ SYV MINUTTER UDEN 
 KLIP MÅTTE TAGES OM 82 GANGE

C

TO DAGE, EN NAT THINK LIKE A MAN TOO
KVINDEN UDEN JOB MÆND OG KVINDER I LAS VEGAS

andace og Michael skal giftes, og brylluppet skal naturligvis 
foregå i Las Vegas. Alle vennerne rejser til byen for at deltage i be-
givenheden, og på overfladen er alt godt og harmonisk. De forskel-
lige parforhold byder dog på vidt forskellige udfordringer. Jeremy 
og Kristen forsøger at få et barn. Bennett og Tish kæmper med at 
genstarte gnisten i deres ægteskab. Lauren og Dominics forhold 
er udfordret af deres hver deres karriere, og Mya skal tackle Zekes 
rygte som hele byens Don Juan. Endelig ankommer Cedric alene 
og lykkelig over at være sluppet for sin kones selskab. Weekenden 
forløber naturligvis ikke 
som forventet, og de man-
ge overraskende optrin 
sætter i sidste ende kærlig-
heden på prøve.

Fortsættelsen til ‘Think 
Like a Man’ fra 2012 byder 
på et gensyn med venner-
ne, der i den første film fik 
deres romantiske forhold 
sat på prøve af en populær 
selvhjælpsguru og parfor-
holdsekspert. Denne gang 
kommer modstanden fra 
spillebyens adskillige  fri-
stelser og naturligvis fra de 
fortsat mange forskelle på 
mænd og kvinder. Rolleli-
sten byder bl.a. på Kevin 
Hart (Ride Along) som den 
ustyrlige Cedric, og filmen 
er instrueret af Tim Story 
(Fantastic Four 1 & 2). 

S andra har mistet sit arbejde, men der findes stadig én mulig-
hed for at få det tilbage. Hvis hendes tidligere kolleger vil sige nej 
til den bonus, de er blevet stillet i udsigt, er der penge nok til at 
bevare hendes job. Den handlekraftige kvinde har nu to dage og 
én nat til at tale sin sag og overbevise sine kolleger om at vælge 
solidariteten fremfor den tiltrængte økonomiske håndsrækning, 
som de alle har kæmpet hårdt for at modtage. Med ryggen mod 
muren begynder Sandra at stemme dørklokker hos virksomhe-
dens medarbejdere.

De belgiske Dardenne- 
brødre er indbegrebet 
af moderne, europæisk 
realisme med deres tørt 
iagttagende film, der har 
vundet talrige priser ver-
den over. Deres seneste 
film fik premiere på årets 
filmfestival i Cannes, hvor 
de tidligere har vundet 
Guldpalmen for ’Rosetta’ 
(1999) og ’Barnet’ (2005). 
Hovedrollen spilles af Ma-
rion Cotillard (Smagen af 
rust og ben), som er ble-
vet rost til skyerne for sit 
portræt af den desperate 
og målrettede Sandra, der 
på sin egen måde forsø-
ger at komme igennem et 
Europa i krise. 

ORIGINALTITEL:  
DEUX JOURS, UNE NUIT   

INSTRUKTØR:  
JEAN-PIERRE DARDENNE,  
LUC DARDENNE

SKUESPILLERE:  
MARION COTILLARD, FABRIZIO 
RONGIONE, CATHERINE SALÉE

LAND: 
BELGIEN, ITALIEN, FRANKRIG, 
2014   

SPILLETID: 
95 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

DRAMA

ORIGINALTITEL:  
THINK LIKE A MAN TOO   

INSTRUKTØR:  
TIM STORY

SKUESPILLERE:  
GABRIELLE UNION, JERRY  
FERRARA, MEAGAN GOOD,  
ROMANY MALCO, REGINA  
HALL, TERRENCE JENKINS,  
WENDI MCLENDON-COVEY,  
GARY OWEN, TARAJI P. HENSON, 
MICHAEL EALY, KEVIN HART

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
106 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

++

KOMEDIE / ROMANTIK
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FILMENS HANDLING  
FINDER STED I ÅR 2023

THE PURGE: ANARKI 
ALT ER TILLADT

Den usædvanlige tradition fortsætter, og det er endnu engang 
tilladt at begå mord og udøve vold i de 12 timer, udrensningen 
står på. Langt de fleste Los Angeles-borgere låser sig inde i deres 
topsikrede huse for at nyde nattens voldelige begivenheder på 
deres fladskærme, men aftenen begynder anderledes uhyggeligt 
for et ungt par, da deres bil bryder sammen langt fra deres bopæl. 
For at overleve natten slår de sig sammen med en mor og datter 
på flugt fra deres ødelagte hjem og en politibetjent, der frivilligt er 
gået på gaden for at hævne mordet på sin søn.

Hollywood forstår at sme-
de, mens jernet er varmt. 
For kun et år siden blev 
’The Purge’ et uventet 
hit i de amerikanske bio-
grafer takket været sit 
enkle, voldelige plot, og 
fortsættelsen er allerede 
en endnu større succes 
end originalen. James 
DeMonaco har skrevet og 
instrueret historien om 
den årlige begivenhed, 
hvor ordensmagten sæt-
ter loven i parentes, så be-
folkningen kan komme af 
med sine frustrationer og 
myrde løs. 

ORIGINALTITEL:  
THE PURGE: ANARCHY    

INSTRUKTØR:  
JAMES DEMONACO    

SKUESPILLERE:  
FRANK GRILLO, ZACH GILFORD,  
KIELE SANCHEZ, CARMEN 
EJOGO, ZOË SOUL,  
MICHAEL K. WILLIAMS

LAND: 
USA, FRANKRIG, 2014   

SPILLETID: 
103 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09

THRILLER / GYSER

+
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L

SOMETHING MUST BREAK 
TRANS-KÆRLIGHED

agerarbejderen Sebastian ligner en pige, klæder sig i dame-
tøj og dagdrømmer om at leve fuldt ud som kvinden Ellie. Hans 
tilværelse er stille, og når han endelig er social, er det sammen 
med veninden Lea, der er langt mere udfarende. En aften i byen 
møder de Andreas - en ballademager, der bliver fascineret af den 
androgyne Sebastian. De er et umage par, men befinder sig alli-
gevel snart i et intenst kærlighedsforhold, hvor især Andreas må 
kæmpe for at forstå sine følelser. Alt imens vokser Sebastians in-
dre kvinde sig mere og mere selvsikker.

Det svenske drama ’So-
mething Must Break’ vandt 
en Tiger Award på Rotter-
dams internationale film-
festival og dystede desuden 
om Publikumsprisen ved 
årets CPH PIX-festival. Den 
transkønnede instruktør 
Ester Martin Bergsmark la-
ver primært film, der debat-
terer vores kønsopfattelser. 
Hun slog i 2008 igennem 
med ’Maggie Vaknar på 
Balkongen’, der vandt en 
Guldbagge for Bedste doku-
mentarfilm, og den aktuelle 
film er Bergsmarks første 
fiktionsfilm. Værket bygger 
på bogen ’Du är rötterne 
som sover vid mina fötter 
och håller jorden på plats’ 
af filmens manuskriptfor-
fatter Eli Levén. 

DRAMA

ORIGINALTITEL:  
NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER   

INSTRUKTØR:  
ESTER MARTIN BERGSMARK

SKUESPILLERE:  
SAGA BECKER, IGGY MALM- 
BORG, SHIMA NIAVARANI,  
MATTIAS ÅHLÉN

LAND: 
SVERIGE, 2014  

SPILLETID: 
81 MINUTTER   

PREMIERE: 

18/09



H

OPTIMISTERNE
ALDER ER INGEN HINDRING

vem siger, at man ikke kan spille volleyball, når man er 98 år? 
Goro beviser i hvert fald det modsatte, når hun som alderspræsi-
dent på et hold kvindelige seniorer fra den norske by Hamar går 
forrest med sin viljestyrke, livsglæde og evige optimisme. Selvom 
holdet har trænet en gang om ugen i 40 år, er der ikke blevet spillet 
en eneste kamp i de sidste 30 år. Det skal der ændres på nu, så 
Goro og de andre damer arrangerer en match mod et herrehold 
fra Sverige. Men er det ukuelige gåpåmod nok til at slå modstan-
derne?

Sportsdokumentarer er ik- 
ke noget nyt, men vinklen 
i ’Optimisterne’ er ander-
ledes end de fleste andre. 
Dokumentaren følger, som 
så mange andre i genren, 
holdet på og uden for træ-
ningsbanen - fra de beslut-
ter sig for at spille kamp, 
over træningsforberedel-
serne til selve dysten står 
på. Men filmen beviser 
yderligere, at alder ikke er 
nogen hindring for at re-
alisere sine drømme, og 
selvom de grå hår blandt 
damerne er mere fremtræ-
dende end tidligere, er der 
kun smil, holdgejst og store 
ambitioner at finde blandt 
de slagkraftige bedste- 
mødre.

DOKUMENTAR

Teenageren Mia er håbløst forelsket i rockmusikeren Adam. Men 
deres blomstrende kærlighed står i kontrast til problemerne på 
hjemmefronten, hvor hun føler sig udenfor. Familien er nemlig 
mest til rock, mens Mia er vild med klassisk musik og ikke mindst 
en dygtig cellospiller. En skæbnesvanger dag er familien impliceret 
i et alvorligt biluheld, der koster hendes forældre og lillebror livet, 
mens Mia selv ender i koma. Den næste tid svæver hun i bogstave-
ligste forstand mellem liv og død, mens hun betragter konsekven-
serne af ulykken udefra med et stort dilemma til følge: Skal hun 
vende tilbage til livet og en ubærlig sorg eller vælge intetheden? 

Hovedrollen som Mia 
spilles af 17-årige Chloë 
Grace Moretz, der er et 
af Hollywoods største, 
nye talenter med en lang 
række film bag sig, bl.a. 
Kick-Ass-filmatiseringer-
ne og genindspilningen 
af ’Carrie’ (2013). Moretz 
er også september-aktuel 
i thrilleren ’The Equalizer’ 
over for Denzel Washing-
ton. ’If I Stay’ er baseret 
på en roman af Gayle 
Forman, der undersøger 
temaerne liv og død samt 
kærlighed og fremmedgø-
relse på en måde, der kan 
minde om Alice Sebolds 
’The Lovely Bones’, som 
blev filmatiseret af Peter 
Jackson i 2009.

ORIGINALTITEL:  
IF I STAY    

INSTRUKTØR:  
R.J. CUTLER

SKUESPILLERE:  
CHLOË GRACE MORETZ,  
MIREILLE ENOS, LIANA  
LIBERATO, JAMIE BLACKLEY,  
JOSHUA LEONARD

LAND: 
USA, 2014

SPILLETID: 
106 MINUTTER   

PREMIERE: 

25/09

DRAMA

ORIGINALTITEL:  
OPTIMISTERNE   

INSTRUKTØR:  
GUNHILD MAGNOR

MEDVIRKENDE:  
GERD BERGERSEN, LILLEMOR 
BERTHELSEN, MARY HOLST 
BREMSTAD

LAND: 
NORGE, 2013  

SPILLETID: 
80 MINUTTER   

PREMIERE: 

25/09

IF I STAY
MELLEM LIV OG DØD

BOGEN BAG IF I STAY FIK I 2011  
EFTERFØLGEREN WHERE SHE WENT +
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DET ER FRANKIE VALLI, DER SYNGER 
TITELNUMMERET TIL GREASE FRA 1978

1960 erne i New Jersey. De tre venner 
Frankie Valli, Tommy DeVito og Nick Mas-
si er godt på vej til at blive kriminelle på 
fuldtid, men vælger i stedet at gå målrettet 
efter drømmen om at blive musikere. Da 
sangskriveren Bob Gaudio bliver del af ban-
det, skifter de navn til ’The Four Seasons’, 
og med Frankies karismatiske lyse stem-
me i front, er de fire unge mænd snart en 
hit-sensation i de amerikanske radioer. Men 
desværre kommer man ikke til tops i under-
holdningsindustrien uden at skabe sig et 
par lyssky kontakter, og kvartetten må ikke 
alene slås med pladeselskaber, forventnin-
ger og interne stridigheder, men også med 
selve mafiaen.

Clint Eastwood har som instruktør kastet 
sig over endnu en biografi, men modsat de 
forrige portrætter af Nelson Mandela i ’In-
victus’ (2009) og J. Edgar Hoover i ’J. Edgar’ 
(2011) indeholder filmen, om popstjernen 
Frankie Valli, en del flere dansetrin, skrigen-
de fans og langt mere musik. ’Jersey Boys’ 
bygger på Broadway-musicalen af samme 
navn, og som forsangeren med den ikoniske 
røst ses John Lloyd Young, der spillede den 
samme rolle på scenen i over to år og vandt 
en Tony Award for sin præstation. 

ORIGINALTITEL:  
JERSEY BOYS    

INSTRUKTØR:  
CLINT EASTWOOD   

SKUESPILLERE:  
VINCENT PIAZZA, JOHN LLOYD  
YOUNG, CHRISTOPHER WALKEN,  
STEVE SCHIRRIPA, MICHAEL  
LOMENDA, ERICH BERGEN 

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
134 MINUTTER   

PREMIERE: 

25/09

DRAMA / 
MUSIKFILM

+
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JERSEY BOYS
HISTORIEN OM FRANKIE VALLI



obert McCall lever en stille tilværelse i 
Boston. Om dagen arbejder han i et bygge-
marked, om aftenen læser han bøger på den 
lokale café og småsludrer med den unge 
prostituerede, Teri. Da den russiske mafia en 
dag banker Teri sønder og sammen, indser 
McCall, at han ikke længere kan ignorere, 
hvem han i virkeligheden er. Den til dagligt 
anonyme mand besidder nemlig en række 
yderst dødbringende evner, og han beslutter 
sig nu for at kaste sig ud i et hensynsløst og 
drabeligt hævntogt mod underverdenens 
mest hærdede kriminelle. 

Sidste gang Denzel Washington samarbejde-
de med instruktøren Antoine Fuqua, var på 
’Training Day’ (2002), der gav den dengang 
47-årige skuespiller sin anden Oscar. ’The 
Equalizer’ befinder sig i samme genre, men 
om filmen kaster endnu en gylden statuette 
af sig, vides ikke. I stedet garanteres publi-
kum en barsk omgang katten efter musen, 
hvor Denzel og den russiske mafia skiftes til 
at være jæger og bytte. Temaet er ikke nyt for 
den garvede skuespiller, der tidligere har be-
kriget tunge kriminelle i ’Man on Fire’ (2004), 
og ’The Equalizer 2’ er allerede i støbeskeen. 

THE EQUALIZER ER LØST BASERET PÅ TV-SERIEN AF  
SAMME NAVN, DER KØRTE FRA 1985 TIL 1989 +

ORIGINALTITEL:  
THE EQUALIZER    

INSTRUKTØR:  
ANTOINE FUQUA  

SKUESPILLERE:  
DENZEL WASHINGTON, MELISSA  
LEO, CHLOË GRACE MORETZ,  
BILL PULLMAN, MARTON CSOKAS

LAND: 
USA, FRANKRIG, 2014   

SPILLETID: 
128 MINUTTER   

PREMIERE: 

25/09

 ACTION / THRILLER 

R
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THE EQUALIZER
DENZEL WASHINGTON VS. MAFIAEN



01/10
EKSTRA BLADET UDEN FOR CITAT
Velkommen på forsiden!

02/10
20.000 DAGE PÅ JORDEN
En dag i Nick Caves liv
FASANDRÆBERNE
Carl Mørck er tilbage
KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL
Det er svært at være 11 år
LET’S BE COPS
Drengetur i politiuniform
PEDDERSEN OG FINDUS  
- DEN LILLE DRILLEPIND
Familiefilm med de elskede karakterer

09/10
DANNYS DOMMEDAG
Rovdyrene invaderer Danmark
DEN USYNLIGE KVINDE
Charles Dickens’ hemmelige elskerinde
DRACULA UNTOLD
Blodsugeren starter forfra
THE TRIP TO ITALY
Mere mad. Mere snak.

16/10
ANNABELLE
Dæmondukkens oprindelse
DIPLOMATI
Ordets magt
NIGHTCRAWLER
Jake Gyllenhaal er en ubehagelig satan

23/10
AS ABOVE, SO BELOW
Gys i katakomberne
KVINDEN DER FORSVANDT
David Fincher filmatiserer bestseller
MIN LEJLIGHED I PARIS
Arv med omkostninger

30/10
FØR VINTERKULDEN
Køligt, fransk ægteskab
LOVE, ROSIE
Filmatisering af ’Hvor regnbuen ender’
NO GOOD DEED
Idris Elba i ny thriller
THE CAPTIVE
Kidnapning med Ryan Reynolds
THE QUIET ONES
Afsporet eksperiment
THE TRIBE
Livet uden ord

NÆSTE MÅNEDS FILM

FILM ÆNDRER OFTE PREMIEREDATO. FØLG DEN OPDATEREDE LISTE PÅ WWW.KINO.DK
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De sidste seks år har internettet flyttet 
sig betydeligt mere end kino.dk. Da sitet 
blev lanceret i sommeren 2008, var online-
bestilling af biografbilletter allerede en 
moderne bekvemmelighed, der blev taget 
for givet, men det var nu alligevel smart, at 
man kunne bestemme sine pladser i salen 
fra sin bærbære eller stationære computer 
derhjemme. I dag er historien naturligvis en 
anden. Seks år i den digitale medieverden 
svarer nærmere til hundeår, og det betyder i 
så fald, at www.kino.dk efterhånden er ble-
vet 44 år gammel. Nu fremmer overdrivelse 
naturligvis forståelsen, men siden hjemme-
siden blev designet, bygget og overleveret 
til de ansatte i det dengang nystartede fir-
ma, er der løbet så meget innovation i åen, 
at man ikke længere kan tale om en hjem-
meside på niveau med udviklingen.

Fra primo september ser kino.dk 
anderledes ud, end du er vant til.  
Det afspejler sig allerede i dette  
magasin, men de største ændringer  
finder du på www.kino.dk og i vores 
forbedrede app. Tiden er nemlig  
inde til en ny udgave af Danmarks 
største filmunivers.
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DET NYE

RESPONSIVT DESIGN 
På almindeligt dansk betyder 

det, at hjemmesidens indhold 
(og nyhedsbrevet) følger 

skærmens størrelse. Det 
er særligt relevant, når 

op til 50 % af trafikken 
på kino.dk foregår 

på telefoner og 
tablets, hvor det 

fremover bliver en 
mere overskuelig 
og læsevenlig 
affære. 



KINO.DK      SEPTEMBER 2014    35   

Det er nu ikke fordi, at www.kino.dk har 
stået fuldstændig stille, siden sitet blev 
søsat. En trailer, der automatisk starte-
de øverst på forsiden, blev erstattet af 
den klassiske nyhedskarrusel, som de 
fleste medier synes var en fantastisk idé 
dengang i 2009, hvor den også blev ind-
ført på kino.dk. Det mørke design blev 
desuden gjort en anelse lysere, men 
siden har det været småt med synlige, 
designmæssige ændringer på hjemme- 
siden, der i stedet har fået tilføjet nye funk-
tioner oven i de allerede eksisterende. 

Bivirkningen blev et kludetæppe af  
elementer, der, uanset deres fortræf-
feligheder, skyggede for hinanden 
og ikke ligefrem gjorde et besøg på  
www.kino.dk til en decideret helstøbt 
visuel begivenhed. Stort set alle andre 
ændringer siden 2009 har i stedet været 
af teknisk art, der har resulteret i mi-

nimale designmæssige ændringer for 
brugeren. (Vores tekniske platform er fx 
blevet flyttet fra et system til et andet, og  
sidste efterår ændrede vi spilletidsover- 
sigten, så det er blevet lettere at danne 
sig et overblik over det aktuelle biogra-
fudbud). Med andre ord udviklede sitet 
sig til et rodet pulterrum, og i stedet for 
at stable kasserne endnu højere, og klem-

me nye funktioner ind på de sidste le-
dige centimeter, har vi nu fundet et me-
get større lokale. Resultatet er et nyt  
kino.dk med plads til alle de historier, vi 
gerne vil fortælle og alle de funktioner, vi 
gerne vil tilbyde brugerne. Vi har endda, 
modsat den tidligere opbygning, gjort 
plads til kommende og nye tiltag på sitet.

Men ”Det nye kino.dk” omhandler ikke 
kun selve hjemmesiden. I september ud-
kommer der også en ny app, som forhå-
bentligt kan råde bod på den mere tvivl-
somme model, der indtil nu har været 
tilgængelig. I første omgang med fokus 
på nærmeste biograf og billetbestilling, 
imens det redaktionelle indhold følger 
efter i en senere opdatering. Nyhedsbre-
vet kommer også til at se anderledes ud, 
ligesom dette magasin, og du vil i det hele 
taget møde et mere strømlinet univers 
uanset, hvordan du bruger kino.dk. 

DET NYE KINO.DK

RESULTATET ER ET NYT KINO.DK MED 
PLADS TIL ALLE DE HISTORIER, VI GERNE 
VIL FORTÆLLE OG ALLE DE FUNKTIONER,  

VI GERNE VIL TILBYDE BRUGERNE.

FILMPROFIL
Filmprofilerne er gjort mere overskuelige med billeder af  
skuespillerne og instruktøren samt en karrusel, der samler  
billeder og trailers. Man kan desuden nemt klikke videre til den 
forrige og næste film i premierekalenderen.

BILLETTER
Uanset hvor vidt du kommer omkring på sitet, vil skærmbilledet 
altid præsentere et link til bestilling af biografbilletter. Samtidig 
husker vi dine valg, så du hurtigt kan vende tilbage til den bestil-
ling, du evt. var i gang med.
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Den nye udgave af sitet er online primo 
september, men det betyder ikke, at du 
møder den endelige version, næste gang 
du besøger sitet. Flere elementer vil kræve 
yderligere tilpasning, og vi har en række 
nye funktioner på vej, der først lanceres 
senere på året. Vores nye app kan desuden 
downloades i løbet af september, når den 
frigives til diverse styresystemer. Slutre-
sultatet skulle gerne give dig en bedre 
oplevelse med kino.dk og inspirere endnu 
mere til den næste oplevelse i biografen.  

 

Blandt andet gennem øget fokus på det 
brugergenerede indhold. ”Kino.dk blev 
født digitalt for seks år siden, og tiden var 
moden til at gennemtænke hele eksistens-
grundlaget. Der vil altid være en redaktionel 
udvælgelse af det stof, som rammer forsiden, 
men for os har brugerne altid været særlig 
vigtige. Nu skal det afspejles helt fremme 
på forsiden, så vi kan forene branchen, bio-
graferne og brugerne endnu bedre og løfte 
vores biografsite til et fælles filmunivers,” si-
ger Lars Bernt, adm. direktør i kino.dk. Om 
det lykkes, kan du bedst selv bedømme, 
men vi håber, at du vil tage godt imod det.  
 
Velkommen til det nye kino.dk!                
         

FOR OS HAR BRUGERNE ALTID  
VÆRET SÆRLIG VIGTIGE. NU SKAL  
DET AFSPEJLES HELT FREMME PÅ  

FORSIDEN, SÅ VI KAN FORENE BRANCHEN, 
BIOGRAFERNE OG BRUGERNE ENDNU 

BEDRE OG LØFTE VORES BIOGRAFSITE  
TIL ET FÆLLES FILMUNIVERS! 

NY APP 
Samtidig med det nye de-
sign lancerer vi en forbed-
ret app, som vi har valgt at 
bygge af flere omgange. 
Det betyder helt konkret, 
at første version har  
fokus på billetbestilling 
og ikke så meget andet. 

Oplevelsen bliver så 
tæt på www.kino.dk 
som muligt. Kino.dk 
integrerer pt. med tre 
forskellige billetsalgs-
systemer, der stadig 
gør sædevælgeren til 
en udfordring, men vi 
vil løbende arbejde på 
også at forbedre denne 
del.  
 
I senere versioner  
tilføjes nye funktioner. 

I App Store  
medio 

september

DET NYE
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DET NYE KINO.DK

KINO TV & TRAILERS
Videoindhold er en stor del af kino.dk, hvad enten det drejer sig om interviews med 
filmstjerner og instruktører eller trailers for aktuelle og kommende film. En samling af de 
mange videoformater gør det nemmere at finde frem til det, du vil se - når du vil se det. 

Med din profil på kino.dk kan du vide-
reudvikle dine evner som anmelder, 
debattør, meningsdanner og filmfor-
bruger og naturligvis holde styr på 
din biografhistorik. Det nye design 
byder på en ny række funktioner.

DIT KINO.DK 

MIT KINO.DK
Din personlige profil bliver mere oversku-
elig og nemmere at finde. Profilen samler 
alt fra favoritbiografer, yndlings- og hade-
film til en oversigt over filmiske aktiviteter 
såsom ratings og reservationer samt in-
teraktion med andre brugere. Endelig får 
du personlige anbefalinger af aktuelle og 
kommende film i biografen baseret på din 
smag.

MERE BRUGERVENLIGT
Ser du frem til en kommende film? Kom-
menterer du på de seneste nyheder, eller 
rater du den seneste biografoplevelse? En 
række nye funktioner samt ikoner skaber 
nu et bedre overblik og gør din deltagelse 
langt mere intuitiv.

ANMELDELSER
Du er smagsdommeren på kino.dk. På  
det nye kino.dk placeres særligt velargu-
menterede brugeranmeldelser øverst på 
sitet.  Velkommen på forsiden.                      



Velkommen til det nye kino.dk

FILMEN STARTER HER!

Kino.dk står tidligt op og giver dig dagens hurtigste filmnyheder
Hver morgen gør vi os umage for at omfavne aktuelle og dugfriske 
nyheder på kino.dk, så tidligt, at du trygt kan gå dagen i møde  
og tale med kolleger, familie og venner om spændende historier  
fra filmens verden.

START DIN DAG PÅ KINO.DK



START DIN DAG PÅ KINO.DK

PÅ DVD OG BLU-RAY DEN 25. SEPTEMBER

TORNEROSE

DVD   BLU-RAY   GAMING   BØGER   TV-SERIER   GADGETS   



DVD/BLU-RAY 

NYE UDGIVELSER
Årets første efterårsmåned byder bl.a. på 100 meter høje monstre, danske 
rappere og meget sjældne papegøjer.

BULDER OG BRAG
Brick Mansions (03/09) blev Paul 
Walkers næstsidste film inden 
skuespillerens død i novem-
ber 2013. Filmen byder på 
en blanding af halsbræk-
kende parkour og eksplosiv 
action, mens Walkers 
hårde Detroit-politi- 
betjent rydder 
op i et betændt 
boligområde. Og 
ja, hans sidste 
rolle bliver i den 
syvende Fast & 
Furious-film til 
næste år. 

5 9 - å r i g e 
Kevin Cost-
ner spiller 
i 3 Days to 
Kill (17/09) en 
tidligere CIA-
agent på en sid-
ste mission, der 
kan koste ham 
livet, men også 
helbrede ham fra 
en dødelig sygdom. 
Godzilla (22/09) er den 
nyeste (og klart største) 
udgave af det klassiske, 
japanske monster, ny- 
fortolket af englændren 
Gareth Edwards med 
Hollywood-budget i ryg- 
gen. Vi kan allerede nu 
afsløre, at Godzilla ikke 
er det eneste kæm-
peuhyre i filmen, men 
at det radioaktive reptil 
i sandhed er monstrenes 
konge.
 

FORHOLD OG FORVIKLINGER
Menneskelige forhold er et eviggyldigt 
emne, der også karakteriserer flere af sep-
tembers udgivelser. Den danske film Det  
andet liv (11/09) stiller skarpt på tre 
skæbner og deres jagt på lykke gen-

nem netdating. Skuespillere som 
Karen Rosenberg, Thomas 

Ernst og Trine Dyrholm er 
med. Pernille Fischer Chri-

stensen instruerer sven-
ske Mikael Persbrandt i 

biohittet En du elsker 
(11/09) om forholdet 
mellem far og datter 
- og morfar og barne-
barn. Danske Nikolaj  
Coster-Waldau er med 
i den amerikanske
komedie The Other 
Woman (15/09), men 

her er han skyld i fle-
re kvinders ulykke, da 
han leger med ilden og 
har et forhold til dem 
alle. Nu planlægger de 
en grum gengældel-
se. De fleste kan nok 

blive enige om, at John 
Turturro er en god  ka-
rakterskuespiller, men i   
Fading Gigolo(17/09) er 
han vaskeægte kvinde-
bedårer, når han kaster 
sig ud i jobbet som gigo-
lo. Woody Allen er hans 
selvudnævnte alfons 
i en komedie instru-
eret af  Turturro selv. 
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DVD/BLU-RAY 

DIREKTE PÅ DVD/BLU-RAY

Endelig er der biografien Grace of  
Monaco (24/09), som fokuserer på for- 
holdet mellem Grace Kelly og Prins Raini-
er III af Monaco i perioden lige efter, de er 
blevet gift. Hitchcock forsøger stadig at 
lokke Kelly tilbage til Hollywood, 
så det bliver en kamp med egne 
dilemmaer og omgivelsernes  
fordomme for den nye prinsesse.

GODT OG BLANDET
Papegøjen Blu rejser sammen 
med sin kæreste Jewel fra stor-
byen ud til Amazonas’ jung-
le for at finde flere fugle af 
den sjældne blå ara-race. 
Dette bliver starten på det 
animerede eventyr i Rio 2 
(04/09), som byder på både 
nye og kendte karakterer. I 
en helt anden genre fin-
der vi det danske drama  
Ækte Vare (11/09) om en 
gruppe unge fra Brøndby 
Strand, der drømmer om 
at kunne leve af at rappe og 
lave musik. Mikael er den mest ta-
lentfulde, så da han pludselig får 
muligheden for alene at stige i mu-
sikkens grader, griber han chancen. 
Men gruppen begynder at tvivle på 
hans loyalitet, og snart står Mikael i 
en vanskelig situation. 

Tom Hardy står også i en uheldig si-
tuation i dramaet Locke (17/09), der 
foregår bag rattet på en bil og med en 
mobiltelefon ved hans side. Vanskelig-
hederne opstår som følge af en brutal 
beslutning, som den ellers fredelige byg-
geformand har truffet, og nu ændres hans 
liv for evigt. Hvad der herefter sker, skal ikke 
afsløres, men vi kan blot konstatere, at Har-
dys præstation er hele filmen værd.

Nurse 3-D (03/09)
Da den sexede sygeplejerske Abby viser 
sig at være en hensynsløs morder, for-
søger en yngre kollega at afsløre hende. 
Men Abby bruger sin list (og ikke mindst 
kvindelige attributter) til at overbevise 
omverdenen om det modsatte. Gyseren er 
for alle med smag for krybende suspense, 
smukke kvinder og blodige drab.
 

Sabotage (04/09)
En indsatsstyrke bestående af bl.a. Arnold 
Schwarzenegger og Sam Worthington kom-
mer i alvorlige problemer, efter de har stor-
met et narkokartel. Instruktøren bag ’End of 
Watch’ fortsætter den rå, realistiske tone dog 
med lidt tungere våben i omløb.
 

Draft Day (11/09)
Vi kan godt lide Kevin Costner, og derfor  
er det en skam, når hans film ikke får  
dansk biografpremiere. Heldigvis har 
’Draft Day’ fundet vej på andre 
platforme, så man kan se det ame- 
rikanske fodbold-drama.

 
The Legend of Hercules (11/09)
Filmen kunne også hedde ’Hercules Be-
gins’, for Kellan Lutz spiller den græske 
halvgud i en yngre udgave, før han bliver 
legendarisk helt. Kan med fordel ses før 
Hercules-filmen med Dwayne Johnson.

 
Barbie and the Secret Door (19/09)
I ’Narnia: The Lion, the Witch and the  
Wardrobe’ var det et klædeskab, der før-
te til en magisk verden. I ’Barbie and the 
Secret Door’ er det, som titlen antyder, 
en hemmelig dør. Animationsfilmens  
hovedrolle er den unge prinsesse Alexia,  
der rejser fra sit nutidige rige til en verden 
fyldt med magi og fantasi.
 

Tarzan (25/09)
Tag en svingtur i lianerne i den nyeste 
animerede filmatisering af Edgar Rice 
Burroughs’ romanfigur, der vokser op 
blandt aber i den vilde jungle og mø-
der kvinden Jane fra civilisationen.  
’Tarzan’ ser nærmere på den klassiske 
helts oprindelseshistorie.
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CORALINE (2009)
Selskabet bag ’Æsketroldene’ fik stor ros 
for deres lettere dystre animationsfilm 
’Coraline’ om en pige, der opdager en hem-
melig verden.
Se den før ’ÆSKETROLDENE’

NÅR DU MINDST VENTER DET (2003)
Diane Keaton og Jack Nicholson er cen-
trum  i den modne kærlighedskomedie 
’Når du mindst venter det’. I den nye ’Det 
er aldrig for sent’ er det Michael Douglas,  
Keaton falder for.
Se den før ’DET ER ALDRIG FOR SENT’

BARNET (2005)
Dardenne-brødrene modtog deres anden 
Guldpalme for den realistiske ’Barnet’ om 
en fattig ung mand, der sælger sin nyfødte 
søn til sortbørshajer.
Se den før ’TO DAGE, EN NAT’

CHOCOLAT (2000) 
Johnny Depp og Juliette Binoche er bedå-
rende i Lasse Hallströms kærlighedsdrama, 
der foregår i en romantisk fransk landsby.
Se den før ’HUNDREDEFODSREJSEN’

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 
(1990)
90erne var storhedstid for de fire ninja- 
padder, og med den første spillefilm ud af 
tre blev deres popularitet slået fast med 
syvtommersøm.
Se den før ’TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES’

 
TAKEN (2008)
Den brutale thriller om eks-CIA-agenten 
Bryan Mills blev startskuddet på rækken af 
film med Liam Neeson som hårdtslående 
actionhelt.
Se den før ’BEGRAVET I FORTIDEN’

THE PURGE (2013)
Én dag om året tilsidesættes al lov og ret, 
og alle må gøre fuldstændig, som de vil som 
en slags udrensning af samfundet. Ethan 
Hawke er blandt de uheldige personer fan-
get i galskaben. Udrensningen sker igen i år 
i en anarkistisk efterfølger. 
Se den før ’THE PURGE: ANARKI’

 
THINK LIKE A MAN (2012)
Parforhold, venskab og kønnenes kamp er 
hovedingredienserne i den romantiske ko-
medie ’Think Like a Man’ om fire kvinder, 
der forsøger at få deres mænd til at lystre.
Se den før ’THINK LIKE A MAN TOO’

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN
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MØD DE STØRSTE  
STJERNER PÅ KINO TV
Kino TV har en særlig plads på det nye kino.dk. For vi er klar med  
vores 24 timers streaming kanal, hvor vi har samlet det bedste og mest 
aktuelle fra vores mange interviews med nogle af verdens største film-
stjerner, personligheder bag kameraet eller vores eget passionerede 
brugerpanel.  

Dette har vi krydret med trailers, interviews på den røde løber, set- 
besøg og lignende - alt sammen flankeret af vores egne filmeksperter, 
der repræsenterer dig og stiller dine spørgsmål videre til stjernerne.

FILMEN STARTER HER!

Velkommen til det nye kino.dk



GHOSTBUSTERS 1 & 2 (17/09)
Det er 30 år siden, at de første Ghostbusters-film havde  
premiere i USA, og i den anledning er de to gyser- 
komedier blevet restaureret i den imponerende  
4K-opløsning til Blu-ray. Filmene om spøgelsesjægerne  
kan sagtens klare et gensyn, og har man mod på mere, er 
der blevet sammensat en pakke af helt nyt ekstramateriale.

MÅNEDENS BOKS:TV-SERIER

TORNEROSE  (1959) (25/09)
Disneys fortolkning af Charles Perraults klassiske eventyr om prinsessen Aurora, der på sin 16-års- 
fødselsdag stikker sig på en ten og rammes af en forbandelse, der får hende til at sove i 100 år.  
Kun et kys fra hendes sande, store kærlighed kan ophæve forbandelsen. Det er første gang,  
at ’Tornerose’ udkommer på Blu-ray.

MÅNEDENS GENUDGIVELSE

DVD/BLU-RAY 

THE WALKING DEAD 
 - SÆSON 4 (04/09)
Rick er stadig i live, men folk 
omkring ham dør som fluer i 
den anerkendte serie baseret 
på tegneserien af samme navn. 
Zombie-truslen bliver naturlig-
vis mere og mere konkret i takt 
med, at tiden går, og holdet af 
overlevende udsættes for end-
nu flere prøvelser.

THE BLACKLIST  
- SÆSON 1 (17/09)
James Spaders navn kommer 
snart til at pryde plakaterne til 
’Avengers: Age of Ultron’, hvor 
han lægger stemme og krop 
til den computeranimerede 
skurk. Vil man se skuespilleren 
i sin egen skikkelse, er han at 
finde i tv-serien ’Blacklist’ som 
verdens mest eftersøgte forbry-
der, Raymond Reddington, der 
af uransagelige årsager melder 
sig selv til FBI.
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TOP 10 · BLU-RAY 
SALG UGE 34:

 1.  CAPTAIN AMERICA:  
  THE WINTER SOLDIER

 2. NOA

 3. DIVERGENT

 4. NEED FOR SPEED

 5. HOBBITTEN: DRAGEN  
  SMAUGS ØDEMARK

 6. LEGO FILMEN  
  - ET KLODSET EVENTYR

 7. NON-STOP

 8. FROST

 9. LONE SURVIVOR

 10.  THE WOLF OF WALL STREET



RUNDT OM FILM

BESØG SHOPPEN PÅ 
WWW.KINO.DK

BØGER

GUARDIANS OF THE GALAXY:  
MARVEL SENGESÆT
KR. 449,-

ROCKY: JUMPSUIT
KR. 449,-

BATMAN: ’THE JOKER’ COVER
KR. 169,-

MAN OF STEEL:  
CLASSIC LOGO BÆLTESPÆNDE
KR. 179,-

THE HUNGER GAMES:  
CATCHING FIRE:  
MOCKINGJAY FLEECETÆPPE
KR. 249,-

ALT GODT TIL HJEMMET

XBOX ONE
Krigen mellem Microsoft, Nin-
tendo og Sony kan for alvor 
gå i gang med ankomsten af 
den seneste næstegenerati-
onskonsol. Xbox One har været 
længe undervejs på det danske 
marked, men september bliver 
altså måneden, hvor Microsofts 
maskine lander herhjemme. 
Konsollen kommer med to spil, 
det Xbox-eksklusive racerspil 
’Forza Motorsport 5’ og det år-
lige fodboldspil ’Fifa 15’.
Konsol
05/09

PARADOKSETS KUNST 
- OM DAVID LYNCH OG HANS 
FILM
For første gang kommer der 
en bog på dansk om alle 
David Lynchs film - helt fra 
debuten med ’Eraserhead’ 
(1977) til og med den sene-
ste ’Inland Empire’ (2006).  
Bogen afdækker hele instruktø-
rens karriere og ser nærmere på 
den krøllede hjerne bag så ori-
ginale værker som ’Lost High- 
way’ (1997) og ’Mulholland Dr.’ 
(2001).
Andreas Halskov
01/09

LEONARD MALTIN’S 2015 
MOVIE GUIDE
Med 2015-udgaven af ’Leonard 
Maltin’s Movie Guide’ er en æra 
i filmlitteraturen slut. Det er 
nemlig sidste gang, at det ver-
denskendte opslagsværk med 
tusindevis af filmanmeldelser 
udkommer. Første udgave så 
dagens lys i 1969, og siden 1978 
er bogen årligt blevet opdate-
ret med nye film. Maltin nåede 
op på rundt regnet 16.000 an-
meldelser, inden han nu stop-
per sin legendariske årbog.
Leonard Maltin
02/09

 

VICTOR BORGE:  
MENNESKET BAG SMILET
De fleste forbinder Victor Borge 
med et stort flygel på en sce-
ne, men udenlandsdanskeren 
bevægede sig også forbi dansk 
film og Hollywood. I den nye 
biografi ’Victor Borge: Menne-
sket bag smilet’ skildres dette 
mindre kendte kapitel i Borges 
karriere sammen med andre 
nedslag i livet på og uden for 
scenen.
Jacob Wendt Jensen
30/09
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 6. LEGO FILMEN  
  - ET KLODSET EVENTYR

 7. NON-STOP

 8. FROST

 9. LONE SURVIVOR

 10.  THE WOLF OF WALL STREET



OVERSETE FAVORITFILM

re er et vigtigt tal for dem, som laver film, 
men også for publikum uden de måske 
tænker over det. I filmfortælling er det en 
tommelfingerregel at gentage tre gange, 
hvis man vil være sikker på, at publikum 
fanger en vigtig detalje i historien. En film 
består af en start, en midte og en slutning. 
Mange gode film handler desuden om, 
hvordan tre personer i samme historie hur-
tigt kan medføre komplikationer, særligt 
når det drejer sig om kærlighedshistorier. 
Netop en af mine absolutte filmfavoritter er 
det gamle franske trekantsdrama ’Smukke 
Marie’.

Filmen er fra 1952 og instrueret af Jacques 
Becker (1906-60). Den var inspireret af en 
virkelig hændelse, som skete i Paris i 1902, 
men filmen var ikke umiddelbart nogen 
succes. Først da den engelske filmmand 
Lindsay Anderson priste den i høje toner, 
vandt den anseelse og fik ry som en af film-
historiens mest poetiske film. Dens franske 
titel ’Casque d’Or’ betyder ”guldhjelm” 
og hentyder til heltindens gyldne hår og 
klassiske skønhed. Hun spilles af en ung 
og betagende smuk Simone Signoret, der 
havner mellem to mænd, som begge be-
gærer hende og foranlediger det dirrende 
trekantsdrama om glødende kærlighed og 
fuldbyrdet tragedie. Det naturlige og auten-
tiske skuespil gør filmen uforglemmelig og 
til en gribende fornøjelse at se på.

Allerede fra starten, hvor den prostituere-
de Marie og håndværkeren Manda (Serge  
Reggiani) møder hinanden for første gang, 
fornemmes undertonerne til det drama, der 
venter forude. Marie danser drejende rundt 
i valsetakt med Roland, en gangster, hun 
ikke nærer de store følelser for, men som 
omvendt er fuldkommen besat af hende. 
Fra det øjeblik, Marie ser Manda, fastnag-
les hendes blik mod ham. Manda får øje på  
Marie og følger hende i hoben på dansegul-
vet med så vedholdende insisterende øjne, 
at hverken Mandas bedste ven, som står 
ved siden af ham, eller vi som publikum kan 
være i tvivl om, at det her, på den seriøst 
skæbnesvangre fatale måde, er kærlighed 
ved første blik.

I midten af filmen fører Marie og Mandas 
kærlighed til en dødsduel mellem den bund- 
ærlige Manda og den lapsede feje Roland. 
Historien foregår omkring 1900 i Paris, hvor 
duel til døden ikke kun er ulovligt, men 
straffes med en tur i guillotinen. Så lige-
gyldig hvem af de to mænd der vinder, er

duellen fatal for dem begge. Manda har  
som håndværker de muskler, charlatanen 
Roland savner. Dødskampen er ikke ud-
præget action, men snarere en sej kraftan-
strengelse på liv og død. Efter duellen er 
den tredje part elimineret, og Marie får nu 
sin Manda, men kun på lånt tid.

Slutninger er altid det sværeste på film. I 
’Smukke Marie’ er den så hjerteskæren-
de konsekvent, som man kun sjældent 
oplever. Efter Marie og Manda har opnået 
ægte kærlighed og levet i euforisk lykke 
ude på landet langt væk fra Paris og stor-
byens helvede, kommer tretallet atter i 
spil i historien. Mandas bedste ven bliver 
koldblodigt myrdet af den afdøde Rolands 
kyniske gangsterboss. Efter denne grumme 
gerning kan selv ikke den største kærlighed 
stoppe Manda og hans fasttømrede tro på 
retfærdighedens hævn over den tabte ven.  

Til Maries fortrydelse opsøger Manda gang-
sterbossen, som flygter ind på en politista-
tion i håb om beskyttelse. Men intet kan 
standse Manda, som ikke går af vejen for at 
skyde sin vens morder for øjnene af stats-
magten. Døden i guillotinen er nu uundgå-
elig. Marie betaler for et udsigtsvindue mod 
fangegården, hvor hendes elskede Manda 
får kappet hovedet af. I øjeblikket, hvor det 
sker, slutter filmen med, at hun mindes, 
hvordan de mødtes, og ikke et øje er tørt.

Oversete favoritfilm er en serie, hvor brugere, redaktionen og danske kultur- 
personligheder på skift argumenterer for film, der fortjener et bedre ry.

T

INSTRUKTØR:  
JACQUES BECKER 

SKUESPILLERE: 
SIMONE SIGNORET, SERGE REGGIANI, 
CLAUDE DAUPHIN, RAYMOND BUSSIÈRES 

PRODUKTIONSSELSKAB: 
ROBERT ET RAYMOND HAKIM

 #21

SMUKKE MARIE (1952)

DENNE MÅNEDS OVERSETE FAVORITFILM ER VALGT AF  
INSTRUKTØR CLAUS BJERRE, DER ER AKTUEL MED  

EN, TO, TRESOMT, SOM FÅR PREMIERE DEN 11. SEPTEMBER

HVERKEN MANDAS BEDSTE VEN, 
ELLER VI SOM PUBLIKUM KAN 

VÆRE I TVIVL OM, AT DET HER, PÅ DEN 
SERIØST SKÆBNESVANGRE FATALE MÅDE, 
ER KÆRLIGHED VED FØRSTE BLIK.
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FØLG KINO.DK

Del jeres mening, få dagens grin eller  
læs de mest opsigtsvækkende nyheder. 
http://www.facebook.com/kino.dk 

Setbesøg! Junkets! Filmfestivaler! Fede billeder! 
http://instagram.com/kinodk#

Filmtendenser, #kinoquiz, #kinotur og #kino.dk 
http://twitter.com/kinodk

Tilmeld dig vores nyhedsbreve og modtag  
den nyeste filminspiration i din indbakke.

FILMEN STARTER HER!

Velkommen til det nye kino.dk
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