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Dining2Day giver dig muligheden for at gå ud og spise 
spontant  med 30% rabat.  På dining2day.dk finder du 
hver dag nye  restauranter i Aarhus og København, som 
tilbyder dig deres frie borde.  Spis blandt andet på:

Køb nu på dining2day.dk

Aarhus:

Sechzehn

Rodizio

Slap Af

Le Pagnol

København:

Tire Bouchon

Brasserie Granberg

Ristorante La Vita è Bella

Haiku Sushi

En del af JP/Politikens Hus

Spar 30% 
på middagen i aften
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PRINT UDEN KAMP
Vores nyudviklede farvelaserserie tackler hverdagens 

udfordringer på kontoret. Vi har bygget omkostningseff ektive, 
brugervenlige og hurtige maskiner, som kan sikre, at din 

virksomhed kører så eff ektivt som muligt.

LÆS MERE PÅ BROTHER.DK

*Betingelsen for at opnå den udvidede garanti er, at maskinen bliver registeret under produktregistrering på vores hjemmeside senest 60 dage fra købsdato. 

Se www.brother.dk/garanti for yderligere information om vores generelle garantibestemmelser.
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Hos Fresh kan du træne 
 biografslikket væk efter filmen. 

Uanset hvornår den slutter. 
Vi har nemlig døgnåbent, døgnåbent, døgnåbent
så du kan træne, når det 

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

ORD 
Daniel Bentien, Marie Diemer Bille,  
Casper Christensen, Henriette Stentebjerg 
Søren Søndergaard, Stine Teglgaard 
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Jonas Linke / jonas@kino.dk 
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Steffen Rasmussen / steffen@kino.dk  
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DISTRIBUTION 
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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 er den sidste udgave af kino.dk-maga- 
sinet i sin nuværende form.  Det blev til 63 
udgivelser, og det svarer rundt regnet til 5 ½ år 
som et gratis filmmagasin i landets biografer. 
Årsagen er læserne og publikums vaner. Den 
slags er altid i bevægelse, men nogle områder 
ændrer sig hurtigere end andre, og det 
gælder særligt redskaberne til hurtig 
information og inspiration, som især smart- 
phones har haft en fundamental indfly- 
delse på.

Det betyder ikke, at interessen 
for udvalget i biografer er 
forsvundet, men tilgangen 
har  ændret sig markant. 
”Jeg skal lige have fat i 
et trykt magasin” er ikke 
din første indskydelse, 
når du står i biografen 
og vil vide mere om de 
nyeste film. I stedet 
tager du måske telefo-
nen op af lommen, el-
ler også ved du allere-
de alt om filmene, fordi 
du har besøgt www.
kino.dk på din tablet 
eller computer.

Trykte magasiner er dog 
ikke uden værdi. Længere ar-
tikler (som denne måneds in-
terview med Pilou Asbæk) kan 
være mere oplagte at gemme 
til toget end til popcornskøen. 

Men den samme artikel kan du læse på din mo-
bil, tablet eller computer, hvor du også kan væl-
ge at se og høre interviewet som kino tv.
 

Med andre ord findes vores indhold frem-
over på digitale platforme. Vores nye app 

giver hurtig adgang til billetbestilling, 
og på www.kino.dk fortsætter vi med 
at dække aktuelle og kommende film. I 
det hele taget kan vi fortælle dig meget 

mere om en film i den digitale verden, 
end det kan lade sig gøre på tryk. 

Alligevel kan man selvfølgelig 
godt savne sit filmlæsestof i 
fysisk format. Hvert eneste år 
siden 1990 har jeg har købt  
Leonard Maltin’s Movie Guide, 
og nu er hans årbog med 16.000 
spillefilm netop udkommet 
for sidste gang. Jeg kommer 
til at savne opslagsværkets 
fysiske tilstedeværelse, men 

ellers forstår jeg godt den 
amerikanske filmformidlers 
beslutning. Alle hans anmel-
delser kan nemlig også læses 
i en app.

God fornøjelse med maga- 
sinet - og på gensyn i det  

digitale univers.

DKINO.DK ER:

KINO.DK      FILMEN STARTER HER

TAK FOR DENNE GANG!

SØREN  SØNDERGAARD
CHEFREDAKTØR

SOREN@KINO.DK

Paw
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Marie 
askehave 

Sofie 
lassen-kahlke

Dar 
salim

Søren 
pilmark

glæd jer til Årets danske familie-julefilm! 

I biograferne den 20. november
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KINO.DK - HISTORIER FRA SITET

NYE OG KOMMENDE  
INDSLAG PÅ KINO TV

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

NAT PÅ  
MUSEET 3 

Premiere den 05/02

94 %  
1407 stemmer

85 %  
212 stemmer

80,5 %  
98 stemmer

78 %  
61 stemmer

75,5 %  
98 stemmer

VINTERENS MEST 
VENTEDE FILM

HVAD ER DIN FAVORITFILM?     
Det er et umuligt spørgsmål. Men disse har jeg 
set flest gange: ’American History X’ (rammer 
rent hver gang), ’Indiana Jones og jagten på 
den forsvundne skat’ (total ramasjang og ren 
afslapning), ’Chihiro og heksene’ (fortryllende) 
og ’Inception’ (genial).

HVAD VAR DEN FØRSTE FILM, DU SÅ I BIO-
GRAFEN?  
’Far til fire i byen’, men jeg kan ikke selv huske 
den. Derimod husker jeg stadig en film med 
Charlie Chaplin, som jeg så som otteårig med 
min far. Jeg grinte så meget, at jeg hamrede 
fortænderne i overmunden ned i stolen foran, 
så der røg stykker af begge tænder. Siden er 
de blevet slebet, men jeg har stadig et tydeligt 
minde.

HVAD ER DIN STØRSTE BIOGRAFOPLEVELSE? 
Uden tvivl ’Star Wars’, som jeg så i London i 
1977. Jeg blev totalt blæst bagover af den epi-
ske historie, teknikken og Harrison Ford som 
Han Solo. Sidenhen er de digitale virkemidler 
blevet hverdagskost, så noget af magien er gået 
tabt.

 
HVILKEN FILMPERSONLIGHED VILLE DU HELST 
SIDDE FAST I EN ELEVATOR SAMMEN MED? 
Enten Helen Mirren eller Alan Rickman.  
De er sindssygt begavede og har en 
fantastisk spændvidde. 

HVILKEN FILM VILLE DU HELST LEVE I? 
Én, hvor jeg kunne få lov til at kæmpe med 
sværd eller magi - og overleve - eller ride på 
en ildsprudende drage.

 
HVILKEN FILM GLÆDER DU DIG  
MEST TIL I OKTOBER?      
’Min lejlighed i Paris’ virker som en humoristisk 
og hjertevarm film, og så har den Maggie Smith 
og Kevin Kline i hovedrollerne.

MÅNEDENS BRUGER Månedens 
bruger hedder 

Pia Leisner, 
er 62 år, 

pensioneret 
folkeskolelærer 
og bor i Tureby.

INTERVIEW 
DRACULA UNTOLD

INTERVIEW 
FASANDRÆBERNE

INTERVIEW 
THE CAPTIVE

BRUGERPANELET ANMELDER



NYE OG KOMMENDE  
INDSLAG PÅ KINO TV

UDSOLGT FÅ BILETTER EKSTRA SHOW


 “FRISKT, GENKENDELIGT, 

MEDRIVENDE OG MEGET MORSOMT”
BERLINGSKE


JYLLANDS-POSTEN

❤ ❤ ❤ ❤ ❤
“VOLDSOMT UNDERHOLDENDE”

POLITIKEN


“HYLENDE BEGAVET OG SJOV”

PSYKOLOGI

  19/09 KØBENHAVN
  20/09 SLAGELSE
  25/09  RINGSTED
  26/09  KØGE

 27/09  SKIBBY
  01/10 SØNDERBORG

 02/10 RANDERS
 03/10 HJØRRING

  04/10 SILKEBORG (2X)
 07/10 HOLBÆK

  08/10 ROSKILDE

 09/10 SKIVE
  10/10 ODENSE (2X)
  11/10 AALBORG (2X)

 16/10 ASSENS
 17/10 FREDERIKSHAVN
 18/10 HILLERØD
 22/10 VIBORG
 23/10 GREVE
 24/10 BALLERUP
 25/10 ALBERTSLUND
 28/10 VÆRLØSE

 29/10 BIRKERØD
 30/10 RØDOVRE
 31/10 VEJLE
 05/11 SKANDERBORG
 06/11 SVENDBORG

  07/11 ESBJERG (2X)
 08/11 AARHUS (2X) 

 11/11 BRANDE
 12/11 HOLSTEBRO
 13/11 HORSENS
 14/11 HERNING

 15/11 ODENSE
 18/11 NYKØBING F
 19/11 HELSINGØR
 20/11 KØBENHAVN

  21/11 KØBENHAVN (2X)
  22/11 KØBENHAVN (2X)
 03/12 AALBORG
 04/12 SLAGELSE
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N ROMANTISK KOMEDIE ER ANDER- 
LEDES, END DET DU NORMALT LAVER. 
VAR DET NOGET, DU LEDTE EFTER?
Jeg elskede de romantiske komedier, som 
jeg voksede op med. ’Notting Hill’ og ’Love 
Actually’ var en stor del af mine teenageår, 
og på den måde er jeg en ret følsom og blød 
type. Ha ha. ’Love, Rosie’ gav mig mulighed 
for at lave noget nutidigt. Jeg er vant til at 
transformere mig selv fysisk til roller, og nu 
kunne jeg have min egen frisure, slippe for 
skægstubbe og for en gangs skyld bruge 
min egen accent. Og så minder humoren 
meget om min egen, og jeg elskede manu-
skriptet.

HVAD MED ALEX’ SITUATION  
- KAN DU GENKENDE AT VÆRE  
FORELSKET I SIN BEDSTE VENINDE?
Jeg tror, at alle har haft en ven af det mod-
satte køn i gymnasietiden, som man nære-
de særlige følelser for. Ikke nødvendigvis 
ægte kærlighed men et venskab baseret på 
seksuelle spændinger. Den del af filmen, 

hvor Alex begynder at se på Rosie med an-
dre øjne, og tingene uundgåeligt vil ændre 
sig, er interessant, og deres rejse gennem 
hele filmen er i det hele taget meget nem at 
relatere til. Som det øjeblik, hvor pigen prø-
ver at kysse dig, men du har en kæreste, og 
derfor kan du ikke, selvom du gerne ville.

TÆNKER DU OFTE PÅ FORSPILDTE 
CHANCER I DIT EGET LIV?
Hvad der er sket, er sket. Jeg forstår ikke 
rigtig ideen med at reflektere over fortiden. 
Jeg er meget taknemmelig over min nuvæ-
rende situation, så jeg kan ikke rigtig fortry-
de de valg, jeg har taget. Uden de beslut-
ninger ville jeg ikke være her. Jeg prøver 
også at lade være med at tænke for meget 
på fremtiden. Man kan alligevel ikke for-
udsige noget, og jeg havde aldrig gættet, 
at jeg ville sidde her i Cannes fem år efter 
skuespillerskolen. Vi må se, hvad der sker.

HVORDAN VAR KEMIEN MELLEM DIG OG 
LILY COLLINS? KAN MAN ETABLERE DEN 
SLAGS?
Man kan ikke lyve, når det kommer til 
kemi. Enten er den der, eller også er den 
ikke. Lily kom til London, jeg havde aldrig 
mødt hende før, og instruktøren placerede 
os med vores ansigter tre centimeter fra 
hinanden. Og hun er ikke ligefrem en util-
trækkende pige, så det var ret intenst. Ha 
ha. Han bad os se på hinandens ansigter 
og udpege forskellige træk og reaktioner. Vi 
sad der og stirrede på hinanden i en halv 
time. Men senere fik vi mange chancer for 
at lære hinanden bedre at kende, og jeg be-
søgte hende i Los Angeles, hvor vi dansede 

til en Oscar-fest. Og jeg er ikke nogen stor 
danser! Hun er en meget, meget god ven og 
et stort talent. Og hun fik mig til at arbejde 
meget hårdere. Så jeg vil mene, at vi hav-
de virkelig god kemi. Vi blev nærmest som 
bror og søster.

HVOR STOR ER FORSKELLEN PÅ AT 
SPILLE SKUESPIL I EN FILM SOM 
’LOVE, ROSIE’ OG EN FILM SOM 
’MOCKINGJAY’?
Det er fuldstændig forskelligt fra hinanden. 
For mig er der stor forskel på at indspil-
le noget nutidigt og så postapokalyptisk 
science fiction. Det burde måske ikke være 
tilfældet, men på en måde oplevede jeg 
et bevidst skifte i mine evner som skue-
spiller. I ’Love, Rosie’ var der stor frihed til 
at lege med rollen. Måske fordi jeg var så 
komfortabel med karakteren. Med Finnick 
(fra Hunger Games-serien, red.) står det 
hele skrevet ned i forvejen. Det er først og 
fremmest Katniss’ historie, og der er man-
ge flere karakterer, så der er mindre plads 
til at eksperimentere. Jeg følte mig meget 
mere afslappet under indspilningerne af 
’Love, Rosie’ - og det er ikke nødvendigvis 
en dårlig ting! 

LOVE, ROSIE FÅR BIOGRAF- 
PREMIERE DEN 30. OKTOBER.

E

I månedens absolut mest romanti-
ske komedie, ’Love, Rosie’, spiller 
Sam Claflin en ung mand, Alex, der 
siden gymnasiet har været forel-
sket i sin veninde, Rosie, spillet af 
Lily Collins. Vi mødte den 28-årige 
britiske skuespiller, der fik sit store 
gennembrud med succeser som 
’Pirates of the Caribbean 4’ og ’Cat-
ching Fire’, på et hotel i Cannes. 

SAM
CLAFLIN

5 MINUTTER MED

MAN KAN IKKE LYVE, NÅR DET 
KOMMER TIL KEMI. ENTEN ER DEN DER, 

ELLER OGSÅ ER DEN IKKE.



LOVE, ROSIE FÅR BIOGRAF- 
PREMIERE DEN 30. OKTOBER.

move
your lee

Let’s celebrate 125 years of denim expertise



VIDSTE DU AT ...?

Matt Damon og Bryan Cran-
ston er på tale til Zhang Yimous 
The Great Wall. 

Oscar-vinderen Angelina 
Jolie vil instruere en autentisk 
historie om krybskytter med 
titlen Africa.

Ridley Scott har afsløret, at 
det velkendte Alien-monster, 
den såkaldte xenomorph, ikke 
vil dukke op i den næste Pro-
metheus-film.

Pete’s Dragon (1977) er den 
nyeste Disney-film, der skal 
genindspilles. 

20th Century Fox har premiere- 
sat superheltefilmen Deadpool 
med Ryan Reynolds til den 18. 
februar 2016.

Lewis Milestones klassiker om 
Første Verdenskrig, All Quiet 
on the Western Front fra 1930, 
skal genindspilles af Roger 
Donaldson.
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FILMNYT

JOSEPH  
GORDON-LEVITT  
SOM EDWARD  
SNOWDEN 

Forhandlingerne er ikke på plads, men Oli-
ver Stone har tilbudt den 33-årige skuespiller  
hovedrollen i filmatiseringen af bogen ’Time of 
the Octopus’, der er skrevet af Edward Snowdens 
advokat Anatoly Kucherena. 

WILLIAM  
SHATNER I  
STAR TREK 3?
William Shatner spillede Captain Kirk i den 
originale Star Trek-serie og de første syv film 
i sagaen, men han har ikke spillet med i de 
to nye reboots. Nu er den ikoniske skuespil-
ler blevet kontaktet af holdet bag ’Star Trek 
3’ med meldingen om, at han er skrevet ind 
i manuskriptet. Filmen forventes at få premi-
ere i 2016.

STRIPPER 
KONGENS  

PIGE

- 

Amber Heard er bedst kendt som Johnny Depps forlovede, men nu er skuespillerinden måske på vej 
til et større gennembrud med en rolle i ’Magic Mike XXL’. Fortsættelsen har selvfølgelig stadig Chan-
ning Tatum i den strippende titelrolle, men instruktøren Gregory Jacobs har sat sig for at præsentere 
begge køn på podiet, og det er her, frk. Heard kommer ind i billedet. ’Magic Mike XXL’ får premiere den 
6. august 2015.

BELA LUGOSI 

Dracula (1
931)



FILMNYT

DE HAR SPILLET DRACULA PÅ FILM
I DEN AKTUELLE ’DRACULA UNTOLD’ FORTÆLLES HISTORIEN OM VAMPYEN OVER DEM ALLE FORFRA.  

VI KIGGER TILBAGE PÅ DE MANGE FORSKELLIGE SKUESPILLERE, DER HAR LAGT ANSIGT (OG BID) TIL DEN IKONISKE ROLLE.
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GAME OF  
ZOMBIES

Filmatiseringen af bestselleren ’Pride and Prejudice and Zombies’ 
udkommer i 2015 og har fået et imponerende cast tilknyttet. De  
nyeste er Lena Headey og Charles Dance fra ’Game of Thrones’, der 
skal spille over for Matt Smith (Doctor Who), Sam Riley (Maleficent), 
Lily James (Cinderella), Jack Huston (American Hustle) og Douglas 
Booth (Noa). 

THE MAZE 
RUNNER 2 
PLANLAGT
TIL 2015 

Mens du stadig kan se en gruppe drenge forsøge at undslippe en 
farlig labyrint i biografen, er efterfølgeren til ’The Maze Runner’ 
allerede under udvikling. ’The Maze Runner: Scorch Trials’ får 
amerikansk premiere den 18. september 2015 og baseres ligesom 
etteren på James Dashners romanforlæg.

BELA LUGOSI 

Dracula (1
931)

LON CHANEY JR.  

Son of D
racula (1

943)

JOHN CARRADIN
E

House
 of D

racula (1
945)

CHRISTOPHER LEE  

Horro
r o

f D
racula (1

958) 

(+ 10 fo
rts

ætte
lse

r)
UDO KIER  

Blood of D
racula (1

974)

FRANK LANGELLA  

Dracula (1
979)

GARY OLDMAN 

 Bram Stoker’s
 Dracula (1

992)

LESLIE NIELSEN 

Dracula: D
ead and Loving it 

(1995)

GERARD BUTLER  

Dracula 2000 (2
000)

RICHARD ROXBURGH 

Van Helsi
ng (2

004)

LUKE EVANS  

Dracula Untold (2
014)

GEORGE HAMILTON  

Love at F
irs

t B
ite

 (1
979)



OSCAR®-NOMINERET

KRISTIN SCOTT THOMAS

KEVIN KLINE

MAGGIE SMITHMAGGIE SMITH
OSCAR®-VINDER

OG

Han er i testamentet. Hun er i kontrakten.
MIN LEJLIGHED I PARIS 

EN FILM AF ISRAEL HOROVITZ

OSCAR®-VINDER

KUN TIL PROMOTION. SALG, KOPIERING ELLER ANDEN OVERFØRSEL AF DETTE MATERIALE ER STRENGT FORBUDT.
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AKTUELLE FILM

PREMIERE I OKTOBER

01/10 
EKSTRA BLADET - UDEN FOR CITAT  
DOKUMENTAR    .......................................  S  18  

02/10 
LET’S BE COPS
KOMEDIE ..................................................  S  18  
NICK CAVE: 20.000 DAGE PÅ JORDEN  
DOKUMENTAR / MUSIKFILM   ..................  S  19 

FASANDRÆBERNE 
THRILLER   ................................................  S  20 

KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL  
FAMILIEFILM   ...........................................  S  21

PEDDERSEN & FINDUS  
- DEN LILLE DRILLEPIND  
FAMILIEFILM   ...........................................  S  22

 

09/10 
THE TRIP TO ITALY 
KOMEDIE / DRAMA   .................................  S  22

DANNYS DOMMEDAG
ADVENTURE / THRILLER   ........................  S  23

DRACULA UNTOLD 
ACTION / ADVENTURE   ............................  S  24 

DEN USYNLIGE KVINDE 
DRAMA / ROMANTIK   ...............................  S  25 

 

16/10 
ANNABELLE
GYSER   .....................................................  S  26 

DIPLOMATI
DRAMA / KRIGSFILM   ................................ S  26

SUME - LYDEN AF EN REVOLUTION
DOKUMENTAR   ......................................... S  27

 

23/10 
KVINDEN DER FORSVANDT
THRILLER   ................................................. S  28 

MIN LEJLIGHED I PARIS
KOMEDIE / DRAMA   .................................  S  30 

JOHN WICK 
ACTION   ...................................................  S  30  
 

30/10 
NIGHTCRAWLER
THRILLER   ................................................  S  31

FØR VINTERKULDEN
DRAMA   ..................................................... S  31

LOVE, ROSIE
ROMANTIK / KOMEDIE   ...........................  S  32

THE QUIET ONES
GYSER   .....................................................  S  32

NO GOOD DEED
THRILLER   ................................................  S  34

THE TRIBE
DRAMA   ....................................................  S  34 



77,2% 
66 stemmer
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R

anmarks vagthund, der tør, hvor andre tier. Danmarks mest forhadte 
avis, der af kritikere anklages for dyb utroværdighed. Meget kan man sige 
om Ekstra Bladet, men meningerne om tabloidavisen er delte, og i disse år 
står den over for sin største udfordring til dato. Katastrofale læsertal og en 
række uheldige sager har rystet det 110 år gamle medie, og både de menige 
journalister og chefredaktør Poul Madsen kæmper en daglig kamp for Ekstra 
Bladets overlevelse.

Dokumentaristen Mikala Krogh har 
fået hidtil uset adgang til at følge 
redaktionen på det kontroversielle 
dagblad i et helt år, som viste sig at 
blive et af de mest turbulente for avi-
sen. ’Ekstra Bladet - uden for citat’ 
afslører et medie i krise, primært på 
grund af den trykte avis’ svigtende 
annoncesalg og den massive ned-
gang i oplag, der er gået fra 250.000 i 
slutningen af 1970erne til 40-50.000 
daglige udgaver. Emnet om dags-
pressens kamp for overlevelse er 
også blevet undersøgt på endnu 
højere plan i den amerikanske do-
kumentar ’Page One: Inside the New 
York Times’ (2011).

yan og Justin er bedste venner og bor i Los Angeles uden de store pla-
ner for fremtiden. Justin føler ikke, at kollegerne på arbejdspladsen tager 
hans ideer alvorligt, og Ryan har været arbejdsløs siden, han deltog i en 
herpes-reklame. Da de en dag bliver inviteret til maskebal, klæder de sig 
ud som politibetjente, og efter festen tror omverdenen, at de er rigtige be-
tjente. Vennerne beslutter sig hurtigt for at udnytte situationen, men de  
beundrende blikke og den medfølgende respekt på gaden fører snart til den 
farlige side af livet som amatørbe-
tjent i en storby fyldt med gangstere. 

Det er ikke første gang, instruktø-
ren Luke Greenfield beskæftiger sig 
med komediegenren, da han bl.a. 
har stået bag ’The Girl Next Door’ 
(2004) og ’Something Borrowed’ 
(2011). Denne gang har han kastet 
sig over en mere actionfyldt kome-
die, som byder på flere utænkelige 
situationer for de falske politi-
mænd, der spilles af Jake Johnson 
og Damon Wayans Jr. Begge kendt 
fra tv-serien ’New Girl’ (2011-2014), 
hvor de spiller over for Zooey De-
schanel.

EKSTRA BLADET  
- UDEN FOR CITAT 

LET’S BE COPS 

VELKOMMEN PÅ FORSIDEN

DRENGETUR I POLITIUNIFORM

KOMEDIE

ORIGINALTITEL:  
LET’S BE COPS   

INSTRUKTØR:  
LUKE GREENFIELD

SKUESPILLERE:  
JAKE JOHNSON, DAMON  
WAYANS JR., ROB RIGGLE,  
NINA DOBREV, JAMES D’ARCY, 
ANDY GARCIA

LAND: 
USA, 2014  

SPILLETID: 
104 MINUTTER   

PREMIERE: 

02/10

ORIGINALTITEL:  
EKSTRA BLADET  
- UDEN FOR CITAT  

INSTRUKTØR:  
MIKALA KROGH

MEDVIRKENDE:  
POUL MADSEN

LAND: 
DANMARK, 2014

SPILLETID: 
95 MINUTTER   

PREMIERE: 

01/10

DOKUMENTAR
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Han står op om morgenen. Han drikker kaffe. Han skriver. Han 
spiser frokost. Han skriver igen. Han kører bil. Han besøger en ven. 
Han har samtaler. Han har erindringer om samtaler. Han indspiller 
musik. Han tænker tilbage. Han fortæller om sin barndom. Han for-
tæller historier. Han går på scenen. Han giver koncert. Han forlader 
scenen.

Portrættet af den 57-årige australske musiker, Nick Cave, er mindst 
lige så ambitiøs og selvoptaget, som det er en ærlig, nyskabende 

dokumentar om en stor 
musiker. Filmen er langt 
fra de traditionelle bio-
grafier, der kronologisk 
fortæller historien bag en 
kunstners karriere. Med 
sin blanding af konstruere-
de samtaler (bl.a. med Ky-
lie Minogue) og optagelser 
fra studiet, er der både tale 
om en filmisk bedrift og en 
sjælden mulighed for at 
komme bare lidt tættere 
på Nick Cave. ’20.000 dage 
på Jorden’ har Caves sene-
ste studiealbum, ’Push the 
Sky Away’ fra 2013, som sit 
musikalske omdrejnings-
punkt.

ORIGINALTITEL:  
20,000 DAYS ON EARTH    

INSTRUKTØR:  
IAIN FORSYTH, JANE POLLARD

MEDVIRKENDE:  
NICK CAVE, WARREN ELLIS,  
RAY WINSTONE, BLIXA BAR- 
GELD, KYLIE MINOGUE

LAND: 
UK, 2014

SPILLETID: 
97 MINUTTER   

PREMIERE: 

02/10

DOKUMENTAR /  
MUSIKFILM

NICK CAVE: 20.000 
DAGE PÅ JORDEN
EN DAG I NICK CAVES LIV

NICK CAVE ER IKKE KUN MUSIKER. HAN HAR OGSÅ SKREVET 
MANUSKRIPTET TIL FILMENE THE PROPOSITION OG LAWLESS + 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 31. oktober 
2014.

kino_90x265_oktober.indd   1 29/09/14   12.41



icekriminalkommissær Carl Mørck og 
hans assistent Assad udgør tilsammen Afde-
ling Q, der har ekspertise i gamle uopklarede 
kriminalsager. Da makkerparret får fingrene i 
en ellers opklaret mordsag fra 1987, opdager 
de to politifolk en forbindelse til en eksklusiv 
kostskole for overklassens børn. Efterforsk-
ningen viser sig at involvere jetsetterne Dit-
lev Pram og Ulrik Dybbøl samt den hjemløse 
og mystiske Kimmie. Jo tættere Carl kommer 
på sagens kerne, jo mere besat bliver han  
af at fange de rette gerningsmænd og gen-
skabe en form for retfærdighed.

Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares genforenes 
som den misantropiske Carl Mørck og den 
standhaftige Assad i endnu en mørk film- 
atisering af Jussi Adler-Olsens populære 
krimiunivers. Danica Curcic, Pilou Asbæk 
og David Dencik ses som efterforskningens  
hovedmistænkte, mens Johanne Louise  
Schmidt debuterer i rollen som sekretæren 
Rose. ’Fasandræberne’ følger op på sidste 
års kæmpe succes, ’Kvinden i buret’, der også 
blev instrueret af Mikkel Nørgaard og skrevet 
af Nikolaj Arcel (Mænd der hader kvinder). 
I alt fire film om Afdeling Q er planlagt, og 
næste gang kan vi se frem til endnu en retro-
spektiv mordgåde i ’Flaskepost fra P’.

FASANDRÆBERNE 
CARL MØRCK ER TILBAGE

JUSSI ADLER-OLSEN VAR I 80ERNE MED TIL AT  
KOMPONERE MUSIKKEN TIL TEGNEFILMEN VALHALLA +

ORIGINALTITEL:  
FASANDRÆBERNE   

INSTRUKTØR:  
MIKKEL NØRGAARD    

SKUESPILLERE:  
NIKOLAJ LIE KAAS, FARES FARES,  
DANICA CURCIC, PILOU ASBÆK,  
DAVID DENCIK, SØREN PILMARK     
JOHANNE LOUISE SCHMIDT,  
BEATE BILLE
 
LAND: 
DANMARK, 2014  

SPILLETID: 
120 MINUTTER   

PREMIERE: 

02/10

THRILLER

V
89,3 %   
408 stemmer
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ads ”Krumme” Krumborg har brug for en 
ny cykel, så han kan deltage i et vigtigt ræs 
mod naboskolen. Men det bliver svært at få 
råd til en ny sprinter, da drengens far plud-
seligt beslutter sig for at opsige sit job for at 
opfinde en maskine, der ifølge ham selv vil 
forandre verden. Samtidig får et par svindle-
re færten af farens opfindelse, og da familien 
Krumborgs fremtid er i problemer, må Krum-
me og hans søskende træde i karakter og 
redde dagen.

Den danske familiefilmsserie starter forfra i 
hænderne på Barbara Topsøe-Rothenborg, 
der spillede Yrsa i ’Krummerne’ (1990) og 
’Krummerne 2: Stakkels Krumme’ (1992). 
Holdet foran kameraet er også udskiftet, 
hvilket har givet plads til nye unge skuespil-
lere som Victor Stoltenberg og Martine Hjejle. 
Thøger Birkelands børnebøger om Krumme 
har foruden allerede omtalte titler givet an-
ledning til tv-serien ’Krummernes jul’ (1996) 
samt filmene ’Krummerne 3 - Fars gode idé’ 
(1994) og ’Krummerne - Så er det jul igen’ 
(2006).

M

FAMILIEFILM

INSTRUKTØREN BARBARA TOPSØE-ROTHENBORG  
SPILLEDE TITELROLLEN I TV-SERIEN NANA FRA 1988+

KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL
DET ER SVÆRT AT VÆRE 11 ÅR

ORIGINALTITEL:  
KRUMMERNE - ALT PÅ SPIL     

INSTRUKTØR:  
BARBARA TOPSØE-ROTHENBORG    

SKUESPILLERE:  
VICTOR STOLTENBERG, MARTINE 
HJEJLE, LISBETH WULFF, HENNING 
VALIN, LARS BOM, FREDERIK MELDAL 
NØRGAARD, JENS JØRN SPOTTAG, 
MIA LYHNE 

LAND: 
DANMARK, 2014  

SPILLETID: 
80 MINUTTER   

PREMIERE: 

02/10
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O

PEDDERSEN OG FINDUS 
- DEN LILLE DRILLEPIND 
ET HYGGELIGT MAKKERPAR

pfinderen Peddersen bor i et rødt hus langt oppe i Sverige, hvor 
han hygger sig med at hugge brænde, fiske og passe sine høns.  
En dag får han en kat, af sin nabo Beda, til at holde ham selskab. 
Katten får navnet Findus og viser sig at være en rigtig spilop- 
mager. Findus kan endda tale, hvilket bliver starten på et umage 
venskab. Men da Peddersen går med til at passe sin nabos evigt 
galende hane, begynder den lille kat at føle sig udenfor.

De mindste kan være 
med, når den nye familie-
film over Sven Nordqvists 
børnebogsserie rammer 
biografen. Filmen er en 
blanding af realfilm og ani-
mation i stil med ’Garfield’ 
og ’Smølferne’. Her er det 
katten Findus, der er ani-
meret, mens hans bedste 
menneskeven, Peddersen, 
spilles af Ulrich Noethen 
med dansk stemme af Per 
Pallesen. ’Peddersen & 
Findus’ har fire animati-
onsfilm bag sig, hvoraf den 
seneste, med undertitlen 
’Glemligheder’, fik dansk 
premiere i 2009.

DER ER SKREVET NI BØGER OM  
PEDDERSEN & FINDUS +

FAMILIEFILM

ORIGINALTITEL:  
PETTERSSON UND  
FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, 
GROSSE FREUNDSCHAFT  

INSTRUKTØR:  
ALI SAMADI AHADI

DANSKE STEMMER:  
PER PALLESEN, HECTOR  
GAD FOSS, LARS KNUTZON,  
BENT ESKESEN, JUDITH  
ROTHENBORG

LAND: 
TYSKLAND, 2014  

SPILLETID: 
89 MINUTTER   

PREMIERE: 

02/10

De britiske skuespillere Steve Coogan og Rob Brydon er gode ven-
ner, rivaler og først og fremmest komikere, hvilket kom til skue for 
fire år siden, da makkerparret kørte de engelske landeveje tynde 
for at anmelde mad for The Observer. Nu har selvsamme avis be-
stilt endnu et road trip, og denne gang går turen til Italien, hvor det 
kræsne makkerpar skal indtage måltider på seks forskellige velan-
sete restauranter, mens de fører løsslupne samtaler over bordet. 
Missionen indebærer selvfølgelig også diverse turistattraktioner, 
analyser af tilværelsen samt flere møder med det andet køn.

’The Trip to Italy’ er fortsæt-
telsen til ’The Trip’, der star-
tede som en BBC-serie, og 
som med stor succes blev 
klippet om til en film med 
premiere på Toronto Film 
Festival i 2010. Efterfølge-
ren er også oprindeligt en 
serie og har endnu engang 
instruktøren Michael Win-
terbottom bag kameraet til 
at fange de mange impro-
visationer. Steve Coogan 
og Rob Brydon er selvsagt 
tilbage i centrum som de 
selvhøjtidelige berømthe-
der, der småskændes og 
parodierer sig igennem 
tilværelsens vigtige emner 
såsom mad, kvinder og 
ikke mindst dem selv.

ORIGINALTITEL:  
THE TRIP TO ITALY     

INSTRUKTØR:  
MICHAEL WINTERBOTTOM 

SKUESPILLERE:  
STEVE COOGAN,  
ROB BRYDON, ROSIE  
FELLNER, CLARIE KEELAN

LAND: 
UK, 2014

SPILLETID: 
108 MINUTTER   

PREMIERE: 

09/10

KOMEDIE / DRAMA

THE TRIP TO ITALY 
SNAKKEN FORTSÆTTER
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anny er en helt almindelig og lidt genert 
teenager, der er hemmeligt forelsket i Rie fra 
skolen og mildest talt træt af sin lillebor, Wil-
liam, som hele tiden ender i problemer. Der-
hjemme har deres far barrikaderet sig på sit 
arbejdsværelse med skriveblokering, mens 
mor gør en ihærdig indsats for at holde sam-
men på tropperne. Men da mystiske rovdyr 
angriber byen og indtager Dannys hjem, må 
han og William stå sammen for at undslippe 
de farlige væsner.

Invasionsfilmen er nærmest per definition 
en amerikansk genre, men Martin Barnewitz 
sætter den i en pæredansk kontekst med 
’Dannys dommedag’ som en spændingsfilm 
for unge. William Jøhnk Nielsen spiller titel-
karakteren og lyste tidligere op som den ene 
søn i Susanne Biers ’Hævnen’ (2010). Blandt 
de rutinerede biroller finder vi Peter Gantzler 
(Italiensk for begyndere), Lars Mikkelsen (Når 
dyrene drømmer) og Camilla Bendix (De 
grønne slagtere).

DANNYS DOMMEDAG 
ROVDYRENE KOMMER!

MARTIN BARNEWITZ HAR TIDLIGERE  
INSTRUERET GYSEREN KOLLEGIET (2007)+

D ORIGINALTITEL:  
DANNYS DOMMEDAG   

INSTRUKTØR:  
MARTIN BARNEWITZ    

SKUESPILLERE:  
WILLIAM JØHNK NIELSEN,  
THOMAS GARVEY, EMILIE WERNER 
SEMMELROTH, PETER GANTZLER,  
LARS MIKKELSEN, CAMILLA BENDIX, 
ALLAN HYDE   

LAND: 
DANMARK, 2014  

SPILLETID: 
90 MINUTTER   

PREMIERE: 

09/10

ADVENTURE / THRILLER



rins Vlad Tepes har efter en blodig fortid 
som krigsherre hersket over et fredligt Trans-
sylvanien i årevis. Familien betyder mest for 
den karismatiske leder, så da hans tidligere 
ven, tyrkeren Mehmet, vil bortføre 1.000 
transsylvanske børn - inklusiv Vlads søn - bli-
ver en krig uundgåelig. Fast besluttet på at 
den eneste redning findes ad overnaturlige 
veje, drager prinsen op i bjergene, hvor han 
tidligere med nød og næppe undslap en 
blodtørstig skabning. Vlad får et tilbud om 
selv at blive vampyr med alt, hvad det inde-
bærer af magiske kræfter og svaghed over 
for solens stråler. Nu sætter Vlad sig op imod 
den truende, tyrkiske hær, vel vidende at 
hans nye blodtørst muligvis kan blive enden 
på ham og hans familie.

 

Bram Stokers klassiske vampyrfortælling 
om Dracula er blevet et af de hyppigste film-
monstre, men ’Dracula Untold’ er den første 
store Hollywood-film om blodsugeren siden 
’Dracula 2000’. Den nye film går bag myten 
og introducerer den historiske person, Vlad 
Tepes, som en hengiven familiefar med en 
mørk side. Samtidig skrues der op for de  
episke proportioner, når Vlad med sine ny- 
erhvervede vampyrevner nedlægger hele 
hære af angribende fjender. Som Vlad ses 
den relativt ukendte Luke Evans, der er på 
direkte kurs mod Hollywoods stjernehimmel 
med film som ’Hobbitten 2 og 3’ samt ’Fast & 
Furious 6’ (2007). Læg i øvrigt mærke til Domi-
nic Cooper fra ’Need for Speed’ (2014), Sarah 
Gadon fra ’A Dangerous Method’ (2011) og 
Charles Dance fra tv-serien ’Game of Thrones’.

DRACULA UNTOLD 
VAMPYRENS OPRINDELSE

ALT, HVAD DRACULA GØR I FILMEN, GØR HAN FOR SIN 
FAMILIE, FORTÆLLER LUKE EVANS TIL KINO.DK +

ORIGINALTITEL:  
DRACULA UNTOLD   

INSTRUKTØR:  
GARY SHORE  

SKUESPILLERE:  
LUKE EVANS, SARAH GADON,  
DOMINIC COOPER, CHARLES DANCE, 
SAMANTHA BARKS, CHARLIE COX 

LAND: 
USA, 2014  

SPILLETID: 
120 MINUTTER   

PREMIERE: 

09/10

ACTION / ADVENTURE

P
79,9 %   
107 stemmer
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1850 erne i London. Forfatteren Charles Dickens er med romaner som 
’Oliver Twist’, ’Et juleeventyr’ og ’David Copperfield’ en feteret berømthed 
på toppen af sin karriere. Han lever i et passionsløst ægteskab, er far til 10 
børn og fylder sit liv ud med den ene roman og teateropsætning efter den 
anden. Da den midaldrende charmør møder den unge Nelly, der er datter 
af en ven til familien, blomstrer kærligheden og kreativiteten op på ny. Nelly 
bliver først en muse og dernæst en elskerinde, men hvordan kan den ildesete 
kærlighed overleve i en tid styret af 
etikette?

Ralph Fiennes instruerer og spiller 
selv hovedrollen som en af littera-
turens hovedskikkelser i en film, der 
behandler et relativt ukendt kapitel 
i forfatterens ellers veldokumente-
rede liv. I rollen som ildsjælen Nelly 
ses det britiske talent Felicity Jones, 
der er på kanten til et større gen-
nembrud i Hollywood. ’Den usynlige 
kvinde’ bygger på en sand historie 
og giver indsigt i Dickens’ kreative 
proces. Periodefilmen er dog først 
og fremmest en fortælling om in-
destængt kærlighed, lidenskab og 
en kunstners uortodokse sind og 
kan af samme årsag sammenlignes 
med dramaer som ’The Age of Inno-
cence’ og ’The Piano’ (begge 1993).

ORIGINALTITEL:  
THE INVISIBLE WOMAN    

INSTRUKTØR:  
RALPH FIENNES

SKUESPILLERE:  
RALPH FIENNES, FELICITY  
JONES, KRISTIN SCOTT  
THOMAS, TOM HOLLANDER

LAND: 
UK, 2013

SPILLETID: 
111 MINUTTER   

PREMIERE: 

09/10

DRAMA / ROMANTIK

DEN USYNLIGE KVINDE
CHARLES DICKENS HEMMELIGE KÆRLIGHED

Vil du lave makeup 
og style til film?
Bliv Makeup Artist m. special effects/teater & Stylist 
inden for mode, reklame og levende medier.

Kgs. Nytorv 21B, 1050 København, 
tlf. 3315 6070

www.styleandmakeup.dk

Ring 33161700 

for mere info om 

uddannelse, kurser 

og holdstart!

Tag en erhvervsuddannelse med afsluttende eksamens-
bevis og få mulighed for job inden for mode, styling, 
makeup og skønhed samt Tv, teater og film m.m.

Der tilbydes også 10 ugers håropsætnings-kursus og pro-
fessionelt Makeup kursus med undervisning en aften om 
ugen samt CND negleteknikker uddannelsen. Vi anvender 
MAC til den professionelle makeup undervisning.

NYHED: vi tilbyder endvidere 10 uger makeup kursus på 
engelsk med engelsk pensum.
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John og Mia er lykkelige over, at de venter deres første barn. 
Som gave køber John en sjælden vintage-dukke iført en hvid bru-
dekjole til sin gravide hustru, der bliver henrykt over sin nye ”An-
nabelle”. Men deres glæde stopper brat, da huset en nat invaderes 
af en satanisk kult. Natten ender i overfald og blodsudgydelse, og 
selvom parret overlever, er det værste langt fra forbi. Et fremmed, 
ondskabsfuldt væsen har taget kontrol over Annabelle, som truer 
med at hjemsøge alle, der er i besiddelse af dukken.

Instruktøren James Wan skræmte livet af modige biografgænge-
re, da han udsendte ’Nattens dæmoner’ sidste år. En efterfølger 
er allerede på vej, men inden da udkommer ’Annabelle’, som tager 

udgangspunkt i tiden før 
den anmelderroste gyser. 
Og har man set den op-
rindelige film, husker man 
utvivlsomt den uhyggeli-
ge dukke, som Patrick Wil-
sons karakter opbevarede 
i sin samling af besatte 
artefakter. I ’Annabelle’ er 
det dukken, der er i cen-
trum, og som terroriserer 
den sagesløse familie 
med alskens dæmoni og 
mørke kræfter.

ORIGINALTITEL:  
ANNABELLE  

INSTRUKTØR:  
JOHN R. LEONETTI

SKUESPILLERE:  
ANNABELLE WALLIS, ALFRE  
WOODARD, ERIC LADIN, TONY 
AMENDOLA, MICHELLE ROMANO  

LAND: 
USA, 2014

SPILLETID: 
98 MINUTTER   

PREMIERE: 

16/10

GYSER

ANNABELLE
FØR ’NATTENS DÆMONER’…

PEDIOFOBI ER FRYGT  
FOR DUKKER +
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Om natten, den 25. august 1944, får Tysklands militære guvernør 
i Paris, Dietrich von Choltitz, besøg af den svenske generalkonsul 
Raoul Nordling. Årsagen til det uventede visit er Adolf Hitlers di-
rekte ordre om at jævne byen med jorden, før de allierede styrker 
tilbageerobrer Frankrigs hovedstad. Nordling lægger ikke skjul på 
sin agenda, og samtalen udvikler sig til et diplomatisk maraton, der 
skal redde Paris fra den totale ødelæggelse.

Mødet mellem de to historiske personager er i princippet et kam-
merspil, men Volker Schlöndorffs (Bliktrommen) filmatisering af 
Cyril Gelys skuespil føles alligevel ikke som filmet teater. Selvom 

kameraet bruger mest tid 
på den altafgørende dis-
kussion mellem Choltitz og 
Nordling, bevæger det sig 
også udenfor rummets fire 
vægge for at møde andre 
personer, der fik indflydelse 
på den skæbnesvangre nat. 
Niels Arestrup (Profeten) 
spiller Dietrich von Choltitz, 
imens Nordling portrætte-
res af André Dussollier (Den 
fabelagtige Amélie fra Mont-
martre).

DRAMA / KRIGSFILM 

DIPLOMATI
ORDETS MAGT

NIELS ARESTRUP HAR EN  
DANSK MOR OG EN FRANSK FAR+

ORIGINALTITEL:  
DIPLOMATIE   

INSTRUKTØR:  
VOLKER SCHLÖNDORFF

SKUESPILLERE:  
NIELS ARESTRUP,  
ANDRÉ DUSSOLLIER,  
BURGHART KLAUSSNER

LAND: 
FRANKRIG, TYSKLAND, 2014

SPILLETID: 
88 MINUTTER   

PREMIERE: 

16/10



D

SUME - LYDEN AF 
EN REVOLUTION 
GRØNLANDS STØRSTE ROCKBAND

et grønlandske rockband, Sume, udsendte i begyndelsen af 
1970erne debutalbummet ’Sumut’, der på modersmålet satte ord 
på befolkningens længsel efter medbestemmelse. De banebry-
dende politiske tekster var med til at antænde Grønlands første 
store opgør med kolonimagten Danmark og blev lydsporet til en 
voksende grønlandsk selvbevidsthed, der resulterede i indførel-
sen af Hjemmestyret i 1979.  

Instruktør Inuk Silis Høegh 
har med ’Sume - lyden af 
en revolution’ begået en 
dokumentarfilm om et iko-
nisk band, der fik symbol-
betydning for en idealistisk 
præget ombrydningstid i 
Grønlands historie. Filmen 
er desuden den første lange 
dokumentarfilm produce-
ret i Grønland og den første 
grønlandske film om lan-
dets moderne historie.

DOKUMENTAR

ORIGINALTITEL:  
SUME MUMISITSINERUP NIPAA   

INSTRUKTØR:  
INUK SILIS HØEGH

MEDVIRKENDE:  
MALIK HØEGH,  
PER BERTHELSEN

LAND: 
GRØNLAND, 2014 

SPILLETID: 
73 MINUTTER   

PREMIERE: 

16/10

OKTOBER 2014    27   
KINO.DK      FILMEN STARTER HER

A QUESTION OF
T-SHIRT

STARTER
CAP

HERKULES

FIND NEMO

POCAHONTAS

ALADDIN DUMBO

MONSTERS UNIVERSITY

DISNEY KLASSIKERE DVD

Priser pr. Stk. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte og ikke fremkomne varer.

STEREOSTUDIO.DK
Facebook.com/StereoStudioAps - Instagram: @StereoStudio

299 95

59 95FRIT VALG

349 95

FRA ALLE OS TIL ALLE JER 
DANSKE DISNEY SANGE

99 95
3CD



ORIGINALTITEL:  
GONE GIRL     

INSTRUKTØR:  
DAVID FINCHER   

SKUESPILLERE:  
BEN AFFLECK, ROSAMUND PIKE,  
CARRIE COON, KIM DICKENS, NEIL 
PATRICK HARRIS, TYLER PERRY 

LAND: 
USA, 2014   

SPILLETID: 
149 MINUTTER  

PREMIERE: 

23/10

THRILLER 

80,8%   
58 stemmer
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  VERTIGO (17%)
 ZODIAC (16%)
  WAR OF THE ROSES (15%)
  TO DIE FOR (14%)
  MALICE (12%)
  A PERFECT MURDER (10%)
  REVERSAL OF FORTUNE (7%)
  THE FUGITIVE (4%)
  WHO’S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF (3%)
  SCENER FRA ET ÆGTESKAB (2%)

FILMENS
ANATOMI

17%

16%

15%
14%

12%

10%

7%
4%

3%
2%

MÅNEDENS
ANBEFALING 



å sin bryllupsdag melder Nick Dun-
ne sin smukke kone, Amy, savnet under 
mystiske omstændigheder. Da politiets 
efterforskning sætter i gang, og en stigen-
de mediebevågenhed tager fat, begynder 
Nicks beskrivelse af et lykkeligt forhold 
at smuldre. Snart skaber hans løgne, be-
drag og underlige opførsel grobund for 
spørgsmålet: Slog Nick Dunne sin kone 
ihjel?

Instruktøren David Fincher har udtalt, at 
han med ’Kvinden der forsvandt’ ønske-
de at lave en date-film, der resulterede i 
mindst 15 millioner skilsmisser. Udtalel-
sen forklarer, hvorfor manden bag vær-
ker som ’Seven’ (1995), ’Fight Club’ (1999) 
og ’The Social Network’ (2010) har valgt 
at filmatisere Gillian Flynns storsælgende 
krimi om en mand beskyldt for hustru-
mord. Filmatiseringen er som forlægget 
nemlig meget mere end blot en krimi- 
gåde, men snarere en isnende thriller om 
det moderne ægteskabs mørkeste hem-
meligheder.

Dermed ikke sagt, at filmskaberen, der 
har ekspertise i angsten for det onde, 
har forladt sin blodige hjemmebane eller 
droppet at stille en psykopat til skue. En 
grum forbrydelse og en sindrig forbryder 
er stadig centrum for en række uforudsi-
gelige hændelser, der langsomt afslører 
den ene ægteskabelige løgn efter den an-
den. Men ligesom i Finchers egen ’Zodiac’ 
(2007) er mordgåden kun drivkraften 
bag en psykologisk fortælling om men-
neskelige forhold gennemsyret af ydre 
omstændigheder - denne gang arbejds-
løshed, sociale klasseskel og fastlåste 
kønsroller.

Midt i det hele (og som filmens største 
scoop) står Ben Affleck og Rosamund 
Pike som det mystiske ægtepar, der le-
der tankerne hen på klassiske Hitchcock- 
karakterer og samtidig er et satirisk spejl 
på samtidens selviscenesættelse. Affleck 
og Pike er castet så godt, at man mistæn-
ker Flynn for at have skrevet bogen med 
de to i tankerne. Forfatterinden har da 
også selv stået bag filmens manuskript, 
og sammen med Finchers ferme, kom-
promisløse og kompetente håndværk 
klarer ’Kvinden der forsvandt’ transfor-
mationen fra bog til det store lærred med 
iskold finesse. 

DAVID FINCHER HYREDE BEN AFFLECK TIL ROLLEN PGA.  
SKUESPILLERENS TIDLIGERE ANSPÆNDTE FORHOLD TIL PRESSEN. +

P

DAVID FINCHER  
FILMATISERER BESTSELLER
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KVINDEN DER
FORSVANDT

AFFLECK OG PIKE ER CASTET 
SÅ GODT, AT MAN MISTÆNKER  
FLYNN FOR AT HAVE SKREVET 
BOGEN MED DE TO I TANKERNE.



M

MIN LEJLIGHED I PARIS
EN AMERIKANER I PARIS

athias Gold er økonomisk udfordret. Da han arver en lejlighed 
i Paris efter sin rige far, rejser han derfor straks af sted for at sælge 
ejendommen. Den franske hovedstad byder dog på noget af en 
overraskelse. Lejligheden lejes nemlig ud til Mathilde - en 90-årig 
britisk dame, der ikke kan smides ud, medmindre køberen beta-
ler hende et betydeligt honorar frem til hendes død. Mathias må 
nu være kreativ og finde en måde at komme af med den gamle  
- men ualmindeligt friske - dame på uden at gøre noget kriminelt. 
Samtidig skal han undgå at forarge Mathildes kønne datter Chloé, 
der tilfældigvis vækker varme følelser hos den ellers så kyniske 
amerikaner.

’Min lejlighed i Paris’ hø-
rer til tidens succesfulde 
bølge af feel good-film 
målrettet det modne pub-
likum med hjertet det rette  
sted. Harry Potter- og Down- 
ton Abbey-skuespillerinden 
Maggie Smith ses i vanlig 
spydig topform som leje-
ren, der ikke vil dø. Kevin 
Kline, der vandt en Oscar 
for at spise en guldfisk i ’A 
Fish Called Wanda’ (1988), 
spiller den bærende rolle, 
mens britiske Kristin Scott 
Thomas, som det sene-
ste årti har opnået en flot 
fransk karriere, ses som 
datteren. 

KOMEDIE / DRAMA

ORIGINALTITEL:  
MY OLD LADY   

INSTRUKTØR:  
ISRAEL HOROVITZ

SKUESPILLERE:  
KEVIN KLINE, MAGGIE SMITH, 
KRISTIN SCOTT THOMAS, 
DOMINIQUE PINON

LAND: 
UK, FRANKRIG, 2014  

SPILLETID: 
107 MINUTTER   

PREMIERE: 

23/10

MAGGIE SMITH HAR VÆRET AKTIV  
SOM SKUESPILLER SIDEN 1955+

E nkemanden John Wick lever et uforstyrret liv med sin elskede 
hund Daisy. Freden afbrydes på voldsom vis, da et par gangstere 
plyndrer og tæver ham samt likviderer hans firbenede ven. For-
bryderne opdager hurtigt, at det ikke var den bedste beslutning. 
Den stilfærdige mand er nemlig en legendarisk eks-lejemorder, 
man ikke ønsker at træde over tæerne. Snart står menuen på god 
gammeldags hævn, når John Wick står ansigt til ansigt med sin nye 
fjende.

Liam Neeson og Bruce Willis har med film som ’Taken’ (2008) og 
’Red’ (2010) begge oplevet comebacks som pensionerede drabs-
mænd, der vender tilbage 
for fuld hammer. Nu er 
turen kommet til Keanu 
Reeves, der har en del 
asiatiske kampteknikker 
med i bagagen. I filmen får  
Reeves selskab af navne 
som Willem Dafoe (Anti- 
christ), Ian McShane (Her- 
cules), Jason Isaacs (Harry  
Potter-filmene) og Game 
of Thrones-skuespilleren 
Alfie Allen, mens stunt-
manden Chad Stahelski 
debuterer som instruktør. 

ORIGINALTITEL:  
JOHN WICK     

INSTRUKTØR:  
CHAD STAHELSKI

SKUESPILLERE:  
KEANU REEVES, IAN  
MCSHANE, WILLEM DAFOE, 
JASON ISAACS, ALFIE ALLEN, 
BRIDGET MOYNAHAN 

LAND: 
KINA, CANADA, USA, 2014 

SPILLETID: 
96 MINUTTER   

PREMIERE: 

23/10

ACTION

JOHN WICK 
LEJEMORDEREN KEANU REEVES 

INSTRUKTØREN CHAD STAHELSKI STARTEDE KARRIEREN SOM 
STUNT DOUBLE BL.A. FOR KEANU REEVES I POINT BREAK. +
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D

FØR VINTERKULDEN
FARLIGT BEGÆR

et midaldrende ægtepar Paul og Lucie har været lykkeligt gift 
siden ungdomsårene og har alt, hvad man kan drømme om. Men 
under overfladen er tilværelsen mindre perfekt. Lucie er ikke  
længere tilfreds med sit liv og konstant fraværende mand, og det 
bliver kun værre, da Paul indleder en affære med den mystiske 
Lou. Midtvejskrisen har ramt den vellidte neurokirurg, og bag 
hans valg ligger en mørk og kompliceret hemmelighed.

Daniel Auteuil er, sammen med landsmændene Gérard Depar-
dieu og Jean Reno, blandt fransk films mest internationalt eks-
ponerede og flittige skuespillere, og den 64-årige Auteuil har med  
’Før vinterkulden’ sin 92. 
rolle på film eller tv. I det 
nye drama spiller han Paul, 
og som hans kone ses bri-
tiske Kristin Scott Thomas, 
som også spillede med i 
instruktøren Phillippe Clau-
dels anmelderroste drama 
’Jeg har elsket dig så længe’ 
(2008).

DRAMA

Lou Bloom er arbejdsløs og kan på trods af ihærdige forsøg ikke 
finde et job. Den indadvendte unge mand er ved at blive desperat, 
da han ved et tilfælde bliver uautoriseret kriminaljournalist og be-
gynder at jage blodige historier. Trafikulykker, voldelige overfald og 
endda mord bliver hurtigt enspænderens levebrød samt første suc-
cesoplevelse i meget lang tid. Men det lyssky job sætter Bloom på 
en demoraliserende og ikke mindst ulovlig kurs gennem Los Ange-
les’ natteliv, og snart er journalisten involveret i et makabert mord. 

Den mørke thriller viser Jake Gyllenhaal i en ubehagelig rolle af hid-
til usete dimensioner som en slags menneskelig blodhund, der jager 

nattens ulykker for at få et 
billede i kassen. Filmen 
stiller spørgsmålstegn ved 
mediernes sensations-
tørst og viser samtidig, 
hvor langt et menneske 
vil gå for den amerikan-
ske drøm. ’Nightcrawler’ 
havde premiere på dette 
års filmfestival i Toronto, 
og her sammenlignede 
anmelderne Gyllenhaals 
præstation med Robert De 
Niro og Joaquin Phoenix, 
når de er bedst. Manu-
skriptforfatteren Dan Gil-
roy (The Bourne Legacy) 
debuterer som instruktør. 

ORIGINALTITEL:  
NIGHTCRAWLER     

INSTRUKTØR:  
DAN GILROY 

SKUESPILLERE:  
JAKE GYLLENHAAL,  
RENE RUSSO, BILL PAXTON 

LAND: 
USA, 2014

SPILLETID: 
117 MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10 

THRILLER

ORIGINALTITEL:  
AVANT L’HIVER   

INSTRUKTØR:  
PHILIPPE CLAUDEL

SKUESPILLERE:  
DANIEL AUTEUIL, KRISTIN  
SCOTT THOMAS, LEÏLA BEKHTI, 
RICHARD BERRY, VICKY KRIEPS

LAND: 
FRANKRIG, LUXEMBURG, 2013 

SPILLETID: 
103 MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10

NIGHTCRAWLER
NATTENS UBEHAGELIGHEDER
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U

THE QUIET ONES
BESAT

niversitetsprofessoren Joseph Coupland og to studerende 
igangsætter et eksperiment på pigen Jane Harper, der lider af 
hukommelsestab og psykoser. Eksperimentet har dels til formål 
at give en videnskabelig forklaring på pigens lidelse og dels at 
helbrede hende. Den unge Brian hører om projektet og bliver 
ansat som kameramand for at dokumentere forsøgene. Men 
efterhånden som eksperimentet skrider frem, sættes den viden-
skabelige tilgang på en prøve, og snart sker den ene uforklarlige 
og skræmmende hændelse efter den anden.

Gyseren er inspireret af 
virkelige begivenheder fra 
1970erne og byder på re-
gulære chok i den klassiske 
skrækfilmtradition. Men 
den skiller sig også ud på 
flere områder, bl.a. ved at 
fokusere på det psykologi-
ske gys samt de følelses-
mæssige konsekvenser af 
behandlingen. Sam Claflin  
spiller Brian, der får et godt 
øje til testpersonen Jane, 
spillet af Olivia Cooke fra 
tv-serien ’Bates Motel’ 
(2013- ). Veteranen Jared 
Harris er bl.a. kendt som 
skurken Moriarty i ’Sher-
lock Holmes 2: Skygge-
spillet’ (2011). I ’The Quiet 
Ones’ har han den tvety-
dige rolle som professor 
Coupland.

GYSER

R osie og Alex har været bedste venner siden folkeskolen og har 
fulgt hinanden gennem tykt, tyndt og diverse kærestesorger. Men 
efter en meget våd aften i byen indser de i et flygtigt øjeblik, at de 
muligvis er skabt for hinanden. Alligevel kommer de ikke videre, og 
ved et uheld bliver Rosie gravid med en anden. Nu står den unge 
pige overfor en fremtid, der ikke inkluderer sin sjæleven, og da Alex 
flytter til USA for at gå på universitetet, må hun blive hjemme i Eng-
land. Men vil de stadig forblive i hinandens liv på trods af den store 
afstand?

’Love, Rosie’ er en roman-
tisk komedie baseret på 
romanen ’Hvor regnbuer 
ender’ af Cecelia Ahern. I 
hovedrollen ses Lily Col-
lins, der udover at være 
Phil Collins’ datter er 
kendt fra film som ’Mir-
ror, Mirror’ (2012) og ’The 
Mortal Instruments: City 
of Bones’ (2013). Den kej-
tede men samtidig char-
merende Alex spilles af 
Sam Claflin, der har haft 
vind i karrieresejlet siden 
’Pirates of the Caribbean: 
On Stranger Tides’ (2011) 
og ikke mindst ’The Hun-
ger Games: Catching Fire’ 
(2013).

ROMANTIK / KOMEDIE
 

ORIGINALTITEL:  
THE QUIET ONES    

INSTRUKTØR:  
JOHN POGUE   

SKUESPILLERE:  
JARED HARRIS, SAM CLAFLIN,  
ERIN RICHARDS, RORY FLECK- 
BYRNE, OLIVIA COOKE 

LAND: 
USA, UK, 2014   

SPILLETID: 
98 MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10
79,1% 

56 stemmer

LOVE, ROSIE
SKABT FOR HINANDEN?

ORIGINALTITEL:  
LOVE, ROSIE      

INSTRUKTØR:  
CHRISTIAN DITTER 

SKUESPILLERE:  
LILY COLLINS, SAM CLAFLIN,  
SUKI WATERHOUSE, JAIME  
WINSTONE, CHRISTIAN COOKE 

LAND: 
TYSKLAND, UK, 2014  

SPILLETID: 
102  MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10

LÆS MERE PÅ SIDE 12



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



D

THE TRIBE
KRIMINALITET, SEX OG TEGNSPROG

øvstumme Sergey starter på en kostskole for døve. Efter at 
være blevet introduceret til skolen, viser det sig snart, at der 
blandt eleverne hersker et helt særligt hierarki. Skolens ældste 
elever har etableret et lyssky netværk med forbindelser til krimi-
nalitet og prostitution, og Sergey lader sig efterhånden indlemme 
i en bande. Snart får han igen ændret sit verdensbillede, da han 
møder Anna, og de indleder en hed affære. Men hun er kæreste 
med lederen af de ældste elever, og at involvere sig med hende er 
at bryde samtlige uskrevne regler.

’The Tribe’ er ikke hver-
dagskost i biografen. Det 
ukrainske værk er ikke en 
stumfilm, men en stum 
film, der udelukkende 
foregår på tegnsprog. Den 
originale, kompromisløse 
og konsekvente tilgang er 
trods manglende ord ikke 
gået ubemærket hen. Både 
instruktør/manuskriptfor-
fatter Miroslav Slaboshpit-
sky og fotografen Valentyn 
Vasyanovych har begge 
høstet store roser i inter-
nationale medier for deres 
arbejde på filmen.

DRAMA

C olin Evans er en ekstremt voldelig og kvindehadsk mand, der 
sidder i fængsel for mord. En dag lykkes det ham at flygte, og da 
den desperate fange løber tør for transportmidler, beslutter han 
sig for at tage på husbesøg hos Terri, der er alene hjemme med sin 
datter. Colin charmerer sig ind i huset for at låne en telefon, men 
så snart den tidligere statsanklager lukker døren bag ham, er hun 
fange i sit eget hjem og fuldstændig i morderens vold.

’No Good Deed’ er en 
god, gammeldags thriller 
om en kvinde, der terro-
riseres af en ond mand.  
Filmen handler hverken 
om superhelte eller ta-
lende biler og har ikke en 
kæmpe bogsucces i ryg-
gen - alligevel åbnede den 
på førstepladsen i USA. 
Successen kan formentlig 
tilskrives de to hovedrol-
leindehavere. Den eks-
tremt charmerende Idris 
Elba, som vi bl.a. kender 
fra ’Mandela - vejen til 
frihed’, og den Oscar-no-
minerede skuespillerin-
de Taraji P. Henson (The 
Curious Case of Benjamin 
Button).

ORIGINALTITEL:  
NO GOOD DEED     

INSTRUKTØR:  
SAM MILLER   

SKUESPILLERE:  
IDRIS ELBA, TARAJI  
P. HENSON, LESLIE BIBB

LAND: 
USA, 2014    

SPILLETID: 
84 MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10 

THRILLER

ORIGINALTITEL:  
PLEMYA   

INSTRUKTØR:  
MIROSLAV SLABOSHPITSKY

SKUESPILLERE:  
GRIGORIY FESENKO, YANA  
NOVIKOVA, ROSA BABIY,  
ALEXANDER DSIADEVICH, 
YAROSLAV BILETSKIY

LAND: 
UKRAINE, HOLLAND, 2014  

SPILLETID: 
130 MINUTTER   

PREMIERE: 

30/10

NO GOOD DEED 
EN FREMMED BANKER PÅ
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INSTRUKTØREN SAM MILLER HAR TIDLIGERE  
INSTRUERET IDRIS ELBA I TV-SERIEN LUTHER +



06/11
DRENGEN OG VERDEN
Far søges
INTERSTELLAR
Science fiction-epos af Christopher Nolan
THE GOOD LIE
Reese Witherspoons gode løgn

13/11
FURY
Brad Pitt i felten
STILLE HJERTE
Et familiedrama
THE CAPTIVE
Ryan Reynolds’ datter kidnappes
THE LOOK OF SILENCE
Efterfølgeren til ’The Act of Killing’

19/11
THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY  
- DEL 1
Katniss Everdeen går i krig

20/11
BRYLLUPSKAOS
Fransk succeskomedie
FAMILIEN JUL
Nisse i skjul
HUMAN CAPITAL
Italiensk finanskrise
SHORT TERM 12
Den utilpassede ungdom

27/11
DUM OG DUMMERE 2
Harry og Lloyd 20 år senere
IDA
Polsk kritiker-darling
THE JUDGE
Robert Downey Jr. med faderkompleks

NÆSTE  
MÅNEDS  
FILM

FILM ÆNDRER OFTE PREMIEREDATO. FØLG DEN OPDATEREDE LISTE PÅ WWW.KINO.DK
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PILOU  ASBÆK OM...

Af Casper Christensen

’Fasandræberne’ 
er en fortælling 
om mordere uden 
skrupler og korte 
lunter. Overskurken 
spilles af Pilou 
Asbæk, men det 
er blot en af man-
ge roller, som den 
populære danske 
skuespiller er og 
vil blive kendt for. 
Her gør han status  
over karrieren, 
kunsten, og hvor 
det hele er på 
vej hen.
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… DITLEV, DET RIGE SVIN
- Mikkel Nørgaard, som er filminstruktør, 
ringer til mig, mens jeg laver ’1864’ i Prag. 
Han siger: ”Pilou, hør her. Vi skal til at lave 
’Fasandræberne’, som er 2eren til ’Kvinden 
i buret’. Der er denne her hovedskurk, Dit-
lev, som er et rigt svin fra overklassen, som 
altid har gjort det, der passer ham.” Og så 
siger jeg: ”Orh, tak, og så er jeg den første, 
du tænker på? Ha Ha!” På det tidspunkt har 
jeg ikke set ’Kvinden i buret’, som en af de 
eneste danskere åbenbart. Jeg ved med an-
dre ord ikke rigtigt, hvad jeg er på vej ind i. 
Langsomt begynder vi dog at finde frem til, 
hvad jeg kan tilføre rollen af karaktertræk. I 
løbet af den 10 minutter lange samtale, siger 
jeg: ”Jeg vil meget, meget gerne læse manu-
skriptet og meget gerne se ’Kvinden i buret’, 
før vi laver en aftale. Min umiddelbart første 
indskydelse er dog, at alt det som Carl Mørck 
ikke er - udadvendt, charmerende, inklude-
rende, omfavnende, larger-than-life - vil jeg 
gerne være.” Og så siger Mikkel: ”Det er lige 
præcis det, jeg også vil ha’.” Ditlev er sådan 
en type med stor villa, den smukkeste kvin-
de, de perfekte børn, den dejlige bil, øko-
nomien i orden - manden der gør, hvad der 
passer ham. Jeg sætter mig efterfølgende 
ned og ser ’Kvinden i buret’ og tænker: ”Det 
er da meget fedt.” Det virkede som et sjovt 
univers, og jeg ville virkelig gerne have lov til 
at spille over for Fares Fares og Nikolaj. Det 
viser sig jo hurtigt, at det rent faktisk er fedt 
og et fantastisk univers at komme ind i, for i 
’Fasandræberne’ kan jeg få lov at male med 
en pensel, der er lidt større, bredere og mere 
markant, end jeg er vant til. Og det er sjovt.

… AT FRAVÆLGE KUNSTEN
- Jeg har altid diskuteret med folk om, hvor-
for man skulle lave ’Far til fire’, når man 
kunne lave filmkunst i stedet. Situationen er 
bare den, at ’Far til fire’ genererer 4-500.000 
solgte billetter, og det gør, at man får råd til 
at lave nogle andre og måske mere spæn-
dende ting bagefter. Man må se bort fra sin 
egen smag, acceptere andres og sige: ”Så-
dan er spillet”. ’Hunger Games’ ér populært. 
’Ringenes Herre’, Marvel og Jussi ér bare 
populære, og sådan er det. Og jeg må også 
indrømme, at hvis jeg skal vælge mellem at 
gå i biffen og se en fransk auteurfilm, der har 
vundet 45 palmer i Cannes, på den ene side 
og ’Guardians of the Galaxy’ på den anden… 
det tager mig jo ikke fire sekunder at tage det 
valg. Altså, jeg elsker Michael Haneke, og jeg 
har allerede set syv Spider-Man-film, men 
Haneke vinder bare ikke over Spider-Man. 
Sådan er det.

… DEN DANSKE ACCENT OG DEN SKAN-
DINAVISKE BØLGE
- Til en casting starter jeg altid med at spørge 
instruktøren: ”Er der noget, du kunne tænke 
dig, før vi går i gang? Hvad er dine idéer?”, 
men da jeg skulle caste til ’Lucy’, ville filmens 
franske instruktør, Luc Besson, bare gerne 
se mit bud. Mit bud var så at prøve på no-
get amerikansk og noget engelsk, men han 
sagde hurtigt: ”Nej, nej, nej. Jeg vil gerne ha’ 
det, du føler dig mest sikker i. Og jeg kan fak-
tisk godt li’ din danske accent.” Og jeg sagde: 
”Du tager pis på mig. Kan du li’ den danske 
accent?” ”Ja, det kan jeg godt.” Personligt 
hader jeg, når jeg hører danske skuespillere 

tale engelsk med gebrokken dansk accent. 
Jeg så eksempelvis det klip fra ’Lucy’ med 
mig, som I lagde op på kino.dk, og tænkte: 
”Oh, my Goooood…” Men hvor vi danskere 
måske synes, den fransk-engelske accent 
kan være eksotisk, synes Besson, at den 
dansk-engelske er eksotisk. Skandinavien 
er altså også the shit lige nu, og Danmark er  
primus motor i den maskine. Det skal man 
ikke tage fejl af. Svenskerne og nordmænde-
ne er sindssygt gode, men det er store dan-
ske succeser som ’Forbrydelsen’ og ’Borgen’, 
der rykker, og så er det hele dogme-bevæ-
gelsen. Ja, den betyder stadig noget, for den 
var et nedslag i filmverdenen, ligesom Den 
Franske Nybølge var det i 60erne. 

PILOU  ASBÆK OM...

I ’FASANDRÆBERNE’ KAN JEG  
FÅ LOV AT MALE MED EN PENSEL, 
DER ER LIDT STØRRE, BREDERE  
OG MERE MARKANT, END JEG ER 

VANT TIL. OG DET ER SJOVT.
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… AT VÆRE MELODI GRAND PRIX-VÆRT
- (Højt latterbrøl) Vil du vide, hvorfor jeg 
sagde ja til Melodi Grand Prix? Ej, skal vi lige 
rundt om det. Jeg tror, det er ved at være tid 
til en smøg… Det var simpelthen, fordi jeg 
blev uddannet i ’08 og har spillet skuespil 
lige siden. Det er gået meget, meget hurtigt, 
og jeg har været svineheldig, men hvis jeg 
skal fortsætte med det her i 40 år, så skal 
jeg også lave nogle skæve ting. Men hoved-
grunden til, at jeg sagde ja til Melodi Grand 
Prix’et, var, og det lyder som en kliché: Det 
er verdens største fest. Og jeg havde brug 
for en fest i min karriere, hvor jeg IKKE var et 
misbrugt barn eller IKKE sad i Horsens Stats-
fængsel eller IKKE var gidsel på et skib. Jeg 
ville ikke have undværet de roller, for de har 
skabt min karriere. Men jeg havde simpelt-
hen brug for at få en smoking på og spille en 
rolle, hvor der var nogen, der havde skrevet 
ALT, som jeg skulle sige, helt ned til komma-
erne og pauserne og jokesene og håndbevæ-

gelserne. Det var DR, der spurgte mig, og jeg 
måtte bare prøve det. Folkene inden for film 
og tv rynkede lidt på næsen, men de forstår 
jo godt, hvorfor jeg gjorde det. Det handle-
de ikke om at tjene penge, men kun om at 
få et offentligt frirum, hvor jeg kunne få lov 
at give den gas med en anden rolle. Det var 
jo en rolle, en karakter. Og ved du, hvad der 
skete om mandagen, efter vi havde lavet Me-
lodi Grand Prix om lørdagen? Om mandagen 
tikkede der fem internationale projekter ind. 
Forespørgsler på en hovedrolle i en interna-
tional tv-serie, to britiske film, noget fransk 
noget og mere. Projekter som jeg forhåbent-
lig skal bruge de næste par år på. Så det har 
jo kastet rigtigt arbejde af sig, men den man-
dag kunne jeg ikke tænke andet end: ”Shit 
mand… Hvad fanden sker der?” 

… MAGT OG OVERSETE MANUSKRIPT-
FORFATTERE
- Efter min casting til ’Lucy’ siger Luc Besson 
til mig, at han synes, det er skide fedt, men 
at han bliver nødt til at vise det til Scarlett, 
for det er hendes beslutning, der tæller - 
sammen med hans. I USA er tingene helt om-
vendt. Herhjemme elsker vi jo instruktøren. 
Manuskriptforfatteren er sådan en underlig 
størrelse, som vi ikke rigtigt kan… (pause) 
Manuskriptforfatteren er jo den skabende 
kraft, og de er oversete, og jeg synes, det er 
pinligt! Jeg mener det. Jeg synes, det er pin-
ligt, at man ikke tager mere hensyn til manu-
skriptforfattere herhjemme. Jeg er selv gift 
med en, så det er nok derfor, jeg har det så-
dan, men jeg synes sgu, de bliver negligeret i 
mange sammenhænge. Hvor var jeg? Jo, in-
struktøren har magten i Danmark, men i USA 
er store skuespillere enormt magtfulde. Så 
det ender med at være Scarlett, der skal væl-
ge mellem mig og en anden. De ender med at 

FILM-CV PILOU I ÅRSTAL
To verdener (2008)
Comeback (2008)
Dig og mig (2008)
Monsterjægerne 
(2009)
R (2010)
En familie (2010)
The Whistleblower 
(2010)
Bora Bora (2011)
Kapringen (2012)

Spies & Glistrup 
(2013)
Lucy (2014)
Kapgang (2014)
Fasandræberne 
(2014)
Stille hjerte (2014)
9. april (2015)
1864 (2015)
Krigen (2015)

1982: Født 2. marts i København, søn af Maria
 Patricia Tonn Asbæk og Jacob Asbæk
2001: Student fra Herlufsholm Kostskole
2003: Gik på Den Europæiske Filmhøjskole  
 i Ebeltoft
2008: Uddannet fra Statens Teaterskole
2010: Forlovet med dramatiker Anna Bro
2011: Vandt Robert- og Bodilprisen for ’R’ 
 og udnævnt til Shooting Star på 
 filmfestivalen i Berlin
2012: Vandt Ove Sprogøe Prisen

PILOU ASBÆK OM...
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ringe og sige: ”Vi vil gerne ha’ dig. Her er din 
flybillet.” Så flyver jeg til Taipei og får en løn, 
der absolut ikke er en Hollywood-lønning. 
Det kan jeg afsløre allerede nu. I wish, men 
det er det, der er Bessons hemmelighed. 
Filmen har kostet 40 millioner dollars. Den 
tjente 100 millioner i løbet af de første uger af 
filmens premiere, og det gjorde den på grund 
af Scarlett. Hun er større, end vi tror.

… ’9. APRIL’
- ‘9. april’ handler om dagen, da tyskerne be-
sætter Danmark under Anden Verdenskrig. 
De  to og en halv time, som Danmark er i krig, 
er det en cykeldeling af danske drenge, som 
bliver sendt ned for at møde den tyske over-
magt og deres tanks. Det var fuldstændigt 
absurd, men de troede jo på det. Vi kommer 
bogstaveligt talt cyklende op mod en bak-
ke, og pludselig kommer der 10 tanks mod 
os, og så tænker man bare: ”Holy fuck!” Der 
døde vist i omegnen af 15-20 danske sol-

dater den dag, og rygtet siger, at der døde 
omkring 200 tyskere. De kæmpede sgu. De 
kæmpede i to og en halv time, og vi følger 
så denne deling i den tid, de er i kamp. For 
dengang var kommunikationen jo ikke en 
mobiltelefon. Dengang morsede vi eller rin-
gede på en telefon, og røg der en telefon-
ledning, kunne vi ikke komme i kontakt med 
andre. Så der er et tidspunkt, hvor vi kæm-
per videre, selvom Danmark rent faktisk har 
overgivet sig. Det er, hvad filmen handler 
om. Den kører næsten i realtid. Halvanden ti-
mes film skildrer fire timers krig. Jeg har lige 
lavet den, så jeg har den stadig meget inde 
under huden. Som skuespiller oplever du 
bare engang i mellem, at du kan have en for-
nemmelse for en film, når du indspiller den, 
og når du så ser det færdige resultat, er det 
noget helt andet. Jeg har fysisk en fornem-
melse for min karakter, men jeg kan ikke sige 
dig, hvordan det endelige produkt bliver. 

JEG SYNES, DET ER PINLIGT,  
AT MAN IKKE TAGER MERE 
HENSYN TIL MANUSKRIPT-
FORFATTERE HERHJEMME.

PILOU ASBÆK OM...

FASANDRÆBERNE HAR 
PREMIERE DEN 2. OKTOBER.



DOWNLOAD VORES NYE APP!
Med vores nye app får du nemt et overblik over det aktuelle filmudvalg,
hvilken biograf der er tættest på dig samt frit valg af sæder i salen. 
Download allerede i dag den nye app i AppStore eller hent den i Android Market 
i slutningen af oktober - så er du godt klædt på, inden næste biograftur.
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PÅ DVD OG BLU-RAY DEN 23. OKTOBER

X-MEN:  
DAYS OF  

FUTURE PAST

DVD   BLU-RAY   GAMING   BØGER   TV-SERIER   GADGETS   



DVD/BLU-RAY 

NYE UDGIVELSER

DIREKTE  
PÅ DVD/ 
BLU-RAY

Endless Love (03/10)
Fortællingen om Romeo & Julie 
sætter sit aftryk i kærligheds-
filmen om en privilegeret pige 
og en charmerende, ung mand, 
hvis stormfulde forhold forsøges 
forpurret af deres forældre. To af 
tidens smukkeste skuespillere, 
Alex Pettyfer fra ’Magic Mike’ og 

Gabriella Wil-
de fra ’De tre 
m u s kete re r ’, 
spiller hoved-
rollerne.

Very Good Girls (08/10)
Elizabeth Olsen (Godzilla) og Da-
kota Fanning (War of the Worlds) 
indgår en aftale om at miste deres 
mødom det første år efter high 
school, men ender med at ud-
pege den samme mand som po-
tentiel partner. Ikke overrasken- 

de skaber det 
et  regulært tre- 
kantsdrama.

Are You Here (15/10)
Barndomsvennerne Steve og 
Ben drager på et road trip til 
deres hjemby, efter den ene har 
arvet en stor sum penge. Kome-
dien markerer første filmmøde 
mellem de to 
sjove mænd, 
Owen Wilson 
og Zach Gali-
fianakis.

Oktober byder på en lang rækker nye udgivelser,  
og der er noget for enhver smag i vente.

DET VILDE VESTEN OG DEN DYSTRE FREMTID
1800-tallets USA har altid været godt filmstof. 
Danske Kristian Levring tackler den ærke- 
amerikanske western-genre med The Salvation 
(13/10), der har Mads Mikkelsen i hovedrollen som 
nådesløs hævner. Er man mere til en morsom pa-
rodi på det vilde vesten, kan man med fordel se A 
Million Ways to Die in the West (17/10), som Seth 
MacFarlane har instrueret og selv spiller hovedrol-
len i. Genren vendes på hovedet med platte jokes 
og indeholder et udførligt kartotek over måder at 
dø på. Rejser vi i stedet ud i fremtiden, kan vi møde 
Johnny Depp som en døende forsker, der smelter 

sammen med sin 

computer og nu truer med at udslette men-
neskeheden. Det sker i science fiction- 
thrilleren Transcendence (16/10). Tom Crui-
se dukker også op i et fremtidseventyr, når han 
skal forsøge at beskytte Jorden 
mod invaderende rumvæsner i 
Edge of Tomorrow (20/10). 
Endelig vender verdens mest 
populære mutanter tilbage  
i superhelte-blockbusteren 
X-Men: Days of Future Past 
(23/10), hvor fortid og fremtid 
bliver påvirket af hinanden i et 
væld af sommerfugleeffekter 
og hjernevridende kausalitet. 
Heldigvis er Wolverine (Hugh 
Jackman) klar til at rede trå-
dene ud.
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DVD/BLU-RAY 

Summer in February (17/10)
Virkelige hændelser ligger til 
grund for dette trekantsdrama, 
der foregår i en britisk kunstner-
koloni. Dominic Cooper fra ’Need 
for Speed’ spiller den antimo-
dernistiske AJ Munnings, mens 
Emily Browning 
(Sucker Punch) 
og Dan Stevens 
(Begravet i for-
tiden) spiller to 
unge elskende. 

Grand Piano (23/10)
Pianisten Tom Selznick står foran 
sit store comeback på scenen. Da 
han bladrer i sit noteark, finder 
han en seddel fra en snigskytte, 
hvor der står: ”Hvis du spiller én 
forkert tone, så dør du.” Elijah 
Wood spiller den uheldige pia-
nist, mens John 
Cusack også er 
med på rolle- 
listen i den Pho- 
ne Booth-lignen-
de thriller.

Devil’s Due (29/10)
Når vi skriver ’Rosemary’s Baby’ 
og ’The Omen’, har du sikkert en 
idé om, hvad ’Devil’s Due’ hand-
ler om. Hvis ikke er her en kort 
skitsering: Efter deres bryllups-
nat lider et ægtepar af kollektivt 
hukommelsestab, og snart er 
konen gravid 
med, hvad der 
viser sig at være 
et helt specielt 
barn.

The Art of Steal (31/10)
En kunsttyv går med til at sam-
le sit gamle hold for at begå et 
sidste kup. Plottet er måske ikke 
blandt de mest originale, men 
med Kurt Russell, Matt Dillon og 
Jay Baruchel 
på rolleli-
sten, er der 
alligevel no-
get at kom-
me efter.

MED FAMILIEN FORAN SKÆRMEN
Der er plads til hele famili-
en i sofaen, når Far til fire  
- Onkel Sofus vender til-
bage (13/10) udkommer 
og genstarter serien med 
et nyt hold skuespillere. 
Der er også dansk ani-
mation på menuen med  
Cykelmyggen og danse-
myggen (30/10), der un-
derholder de mindste. De 
lidt større børn kan også 
være med og se Hr. Pe-
abody & Sherman (23/10), 
som sender verdens klogeste hund og hans 
adopterede menneskesøn på en tidsrej-
se, der tåler sammenligning med ’Tilbage 
til fremtiden’. Angelina Jolies portræt af 

heksen i Malefi- 
cent (13/10) er nok 
for uhyggelig til de 
helt små, men til 
gengæld fortæller 
adventure-filmen, 
hvad der skete før 
Disneys eventyr om 
’Tornerose’.

FRA ALLE VERDENS  
HJØRNER
Oktober byder også 
på en lang række 
film fra alle verdens 
hjørner. Min søns 
familie (09/10) er 
et prisvindende, ja-
pansk drama om to 
familier med forbyt-
tede børn, og den 

tyske Die andere Heimat 
(30/10) går bag den aner-
kendte tv-serie ’Heimat’ 
med en næsten fire timer 
lang prequel. En brasili-
ansk arkitekt forelsker sig 
i en amerikansk digter - 
og de er begge kvinder - i 
Reaching for the Moon 
(16/10), mens Enough Said 
(30/10) foregår i et lille 
amerikansk hjem og har nu 
afdøde James Gandolfini 
på rollelisten. Den britiske 
indie-film Frank (23/10) 
er kendt for sin hovedrol-
le, der konstant bærer et 
kæmpemæssigt papma-
chehoved. Bag masken  
finder man ellers Michael 
Fassbender. 

Amerikanske About Last 
Night (17/10) byder på  
romantisk komedie med 
pulserende natteliv, senge-
sjov og efterfølgende pro- 
blemer fra ”det virkelige 
liv”. Danmark er også re-
præsenteret, og det sker i 
komediedramaet Kolbøt-
tefabrikken (09/10), der 
skildrer livet på en psyki-
atrisk afdeling med bl.a. 
Paprika Steen og Mick 
Øgendahl på rollelisten. 
Og så er der selvfølgelig 
Lars von Triers internati-
onale produktion, Nymp-
homaniac - Director’s 

Cut (02/10), 
der over 
fem en halv 
time (!) ser 
n æ r m e r e 

på en nym-
fomans liv fra 

hendes unge 
og eksperimente-

rende år til de mere 
dystre dage som mid-

aldrende sexafhæn-
gig. Forbered dig på 

en kontroversiel kunst-
film, med regulære pornografiske scener, 
i den ucensurerede version af Triers værk. 
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TRISTRAM SHANDY (2005)  
OG THE TRIP (2010)
Samarbejdet mellem Michael 
Winterbottom og skuespil-
lerne Steve Coogan og Rob 
Brydon slår gnister i disse to 
komiske og selvbevidste film, 
dels om en filmatisering af en 
Laurence Sterne-bog og dels 
om en rejse rundt til forskelli-
ge engelske restauranter.
Se dem før THE TRIP TO ITALY

NATTENS DÆMONER (2013)
Ondsindede væsner, og en 
meget uhyggelig dukke, er 
på spil i denne eksorcisme- 
gyser, som indspillede 1,8 
mia. kroner på verdensplan. 
En efterfølger er på vej, og så 
er spin-off-filmen ’Annabelle’ 
biografaktuel i denne måned.
Se den før ANNABELLE

KRUMMERNE (1991)
Den første Krumme-film solg-
te 859.000 billetter, og den 
enorme succes startede ræk-
ken af familiefilm, der blev en 
af de mest succesrige af sin 
slags. Sangen ”Det er svært 
at være 11 år” blev en sand 
landeplage i begyndelsen af 
90erne.
Se den før KRUMMERNE  
- ALT PÅ SPIL

PAGE ONE: INSIDE THE  
NEW YORK TIMES (2011)
Medieverdenens omskiftelige 
karakter findes næppe bed-
re eksemplificeret end ved 
omvæltningerne for The New 
York Times. Dokumentaren 
’Page One’ er med på redak-
tionsmøderne og følger be-
slutningsprocesserne, når den 
gigantiske avis skal navigere i 
det nye medielandskab.
Se den før EKSTRA BLADET  
- UDEN FOR CITAT

VARM OP TIL BIOGRAFTUREN

DANNYS DOMMEDAG - INGREDIENSLISTE:
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THE GOONIES 
(1985)

INVASION OF THE  
BODY SNATCHERS  
(1978)

VIKAREN (2007) DE FORTABTE  
SJÆLES Ø 
(2007)

SUPER 8  
(2011) 

REPTILICUS (1961)



TV-SERIER

CHRISTINE (1983) (17/10)
Af alle gyserforfattere må Stephen King være den med flest fil-
matiseringer af sine bøger. Blandt de mest vellykkede finder vi 
’Christine’ om en dæmonisk besat 1958 Plymouth Fury og dens 
nørdede ejer Arnie Cunningham (Keith Gordon). Ikke færre end 
24 nye film- og tv-produktioner baseret på Kings værker er i stø-
beskeen, bl.a. genindspilninger af ’Firestarter’ og ’It’.

MÅNEDENS GENUDGIVELSE

FARGO - SÆSON 1 (23/10)
Coen-brødrenes Oscar-beløn-
nede film ’Fargo’ (1996) har 
inspireret til en tv-serie med 
Billy Bob Thornton og Martin  
Freeman i hovedrollerne samt 
et iskoldt nordamerikansk 
landskab som baggrunds-
tæppe. Den Emmy-vindende 
miniserie følger politibetjen-
tene Solverson og Grimly, der  
undersøger en række mord, 
som de mistænker Thornton 
og Freeman for at stå bag.

BADEHOTELLET - SÆSON 1 
(09/10)
’Badehotellet’ er den mest sete 
serie på TV2 siden ’Strisser på 
Samsø’ med 1,5 mio. seere pr. 
afsnit. Serien udspiller sig på 
det nordjyske Andersens Ba-
dehotel ved Vesterhavet i som-
meren 1928 blandt en række 
stamgæster og ansatte. Perio-
dedramaet foregår i en verden 
med optimisme og økonomisk 
overskud, mens fremtiden 
snart byder på Wall Street-krak 
og mørkere tider.

AGENTS OF S.H.I.E.L.D. - 
SÆSON 1 (23/10)
S.H.I.E.L.D.-agent Phil Coulson 
(Clark Gregg) er lidt af en fanfa-
vorit med de korte optrædener 
i en række Marvel-film (og lidt 
større i ’The Avengers’). Derfor 
har han nu fået sin egen tv-se-
rie, hvor han leder en gruppe 
agenter i en verden fyldt med 
superhelte og skurke.

TOP 10 BLU-RAY SALG UGE 38:

 1.  HOBBITTEN: DRAGEN  
  SMAUGS ØDEMARK
 2.  CAPTAIN AMERICA:  
  THE WINTER SOLDIER
 3.  THE AMAZING  
  SPIDER-MAN 2
 4.  KLASSEFESTEN 2  
  - BEGRAVELSEN

 5.  RIO 2
 6.  THE WALKING DEAD 
  - SÆSON 4
 7.  3 DAYS TO KILL
 8.  NOA
 9.  DIVERGENT
 10.  THE WOLF OF WALL STREET
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MÅNEDENS 
BOKS:

UNIVERSAL MONSTERS:  
THE ESSENTIAL COLLECTION 
(17/10)
Premieren på ’Dracula Untold’ 
genopliver et af de klassiske 
monstre, der gjorde Universal 
Pictures kendte for deres gyser-
film i 1930erne og frem. Det nye 
bokssæt indeholder en stribe 
af de bedste monsterfilm fra 
dengang, Draculas flagermus 
hang i snore, og Frankensteins 
pande havde en perfekt 90 gra-
ders vinkel. Boksen (der findes 
på dvd og Blu-ray) indeholder: 
’Dracula’ (1931), ’Frankenstein’  
(1931), ’The Mummy’ (1932), 
’The Invisible Man’ (1933), ’The 
Bride of Frankenstein’ (1935), 
’The Wolf Man’ (1941), ’Phan-
tom of the Opera’ (1943) og 
’The Creature from the Black 
Lagoon’ (1954).



BØGER

DISNEY INFINITY 2.0:  
MARVEL SUPER HEROES
’Disney Infinity’ udkom første gang sidste år 
og var en blanding af fysiske actionfigurer 
og digitale verdener hentet fra Disneys uni-
vers. Næste spil i serien låner Marvels seje 
superhelte og kommer i sin første version 
med tre figurer - Iron Man, Thor og Black 
Widow - som vi kender fra ’The Avengers’.
PS4, PS3, XOne, X360, Wii U
Er udkommet

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF MORDOR
Det nyeste spil fra Tolkiens univers foregår i 
tiden mellem ’Hobbitten’ og ’Ringenes Her-
re’, hvor man som spiller i en åben verden 
skal styre den nye karakter, Talion, gennem 
Midgårds farlige og eventyrlige veje. Talion 
kan både udvikle sig til ranger i stil med 
Aragorn eller til en mere dyster skikkelse 
ikke ulig ringånderne fra ’Ringenes Herre’.
PS4, PS3, XOne, X360, PC
03/10

ALIEN: ISOLATION
Den første Alien-film er også den mest 
skræmmende, og det er den uhygge, det 
nye førstepersons skydespil ’Alien: Isolati-
on’ forsøger at genskabe. Året er 2137, 15 år 
efter begivenhederne i ’Alien’. Spilleren ind-
tager rollen som Amanda, der skal under-
søge hændelserne på rumskibet Nostromo, 
og hvad der skete med hendes mor Ellen 
Ripley. Og ja, det går selvfølgelig ikke som 
planlagt, da noget har sneget sig ombord. 
PS4, PS3, XOne, X360, PC
07/10

MAJOR WORKS OF CHARLES DICKENS
Ralph Fiennes spiller Charles Dickens i 
’Den usynlige kvinde’, der er aktuel i biogra- 
fen. Vil man blive lidt klogere på den legen-
dariske forfatter, kan man købe denne sam-
ling af seks ikoniske værker på originals-
prog: ’Great Expectations’, ’Hard Times’, 
’Oliver Twist’, ’A Christmas Carol’, ’Bleak 
House’ og ’A Tale of Two Cities’.
Charles Dickens
Er udkommet

FASANDRÆBERNE
Carl Mørck er i fortsættelsen til ’Kvinden i 
buret’ kommet på en ny opgave, da han skal 
undersøge en sag fra 1987, hvor et søsken-
depar blev brutalt myrdet. Filmatiseringen 
af Jussi Alder-Olsens krimi er biografaktuel 
i denne måned med Nikolaj Lie Kaas som 
den mavesure vicekriminalkommissær.
Jussi Adler-Olsen
Er udkommet

KVINDEN DER FORSVANDT
Ben Affleck og Rosamund Pike sætter an-
sigt på Gillian Flynns to hovedkarakterer, 
Nick og Amy, i den premiereaktuelle filma-
tisering. Da Amy forsvinder, retter alle de-
res blik mod Nick, der måske, måske ikke, 
har slået sin kone ihjel. Originalværket er 
en psykologisk krimi, der er blevet rost for 
dens utroværdige fortællere, plotdrejninger 
og spændingsniveau.
Gillian Flynn
Er udkommet

GAMING

RUNDT OM FILM
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ARVINGERNE
1/

BIG BANG THEORY
1/2/3/4/5/6/7
Sæson 7 udkommer 6 okt. 

BREAKING BAD   
1/2/3/4/5/6  
findes også som Blu-ray 

DESPERATE HOUSEWIVES 
1/2/3/4/6/7/8

DOWNTON ABBEY   
1/2/3/4

FORBRYDELSEN   
Komplet serie           
udkommer 9/10

GAME OF THRONES  
1/2/3   
findes også som Blu-ray

GREYS HVIDE VERDEN  
1/2/3/4/6/7/8/910  
sæson 10 udkommer 9/10

VAMPIRE DIARIES   
1/2/3/4

VIKINGS    
1    
findes også som Blu-ray

WALKING DEAD   
2/3/4    
findes også som Blu-ray

HOMELAND  
1/2/3   
findes også som Blu-ray

MAD MEN  
1/2/3/4/5/6

PRETTY LITTLE LIARS   
1/2/3/4   
sæson 4 udkommer 6/10 

SONS OF ANARCHY  
1/2/3/4/5/6 

STEREOSTUDIO.DK
Facebook.com/StereoStudioAps - Instagram: @StereoStudio

KØB 3 - BETAL FOR 2
DEN BILLIGSTE ER GRATIS!

MANGE FLERE TITLER AT VÆLGE IMELLEM

TV
SERIER



Biografens bedste pladser 
reserveret kun til dig. Priceless™

Brug dit MasterCard og få MasterSeats

Til en række udvalgte forestillinger er de bedste pladser opgraderet til MasterSeats.
Det gælder blandt andet  Fasandræberne, Dum Dummere 2, Hobitten 2 og mange flere.

Det betyder, at du har mulighed for at få salens bedste pladser, når du køber billetter  
med dit MasterCard. Læs mere på kino.dk/masterseats.

MasterSeats er reserveret til udvalgte film og i udvalgte sale i følgende biografer: Nordisk Film Biografer Palads, Nordisk Film Biografer Århus, Nordisk Film Biografer Odense, 
Nordisk Film Biografer Aalborg og Nordisk Film Biografer Kolding. Tilbuddet er reserveret til MasterCard kortholdere efter først-til-mølle-princippet. Der er 20 MasterSeats 

pr. biograf til hver udvalgt forestilling. Tilbuddet gælder i perioden august til december 2014. Det er ikke muligt at reservere denne type billetter.

Du kan bruge dit MasterCard® til meget mere, end du tror. 
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