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Du har nu mulighed for at vinde et par af de unikke hummel/HARIBO-
sko, der er kun produceret i 1000 par. Skoene er inspireret af 
HARIBO-poserne Goldenbären, Piratos samt Rotella, og 
sålerne dufter af hhv. vingummi og lakrids.

Vind de unikke  
hummel/haribo sko  

på www.haribo.dk eller scan koden

scor sko med
black & White

scan og vind!
alm. datatakst.
Har du ikke scanner på mobilen, kan du 
hente ScAnlIfe til Android/iPhone/nokia.

Scan af koden koster alm. datatakst. Konkurrencen udbydes af HARIBO lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 faxe, tlf. 56 76 22 00 
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ktober er en klassisk feriemåned, og det 
betyder et særligt stort udbud af film i alle 

genrer fra ’Far til Fire - tilbage til naturen’ og ’Tintin: 
Enhjørningens hemmelighed’ til ’De tre muske-
terer’ og ’Klassefesten’. Med andre ord er det 
igen muligt at spendere blæsende eftermiddage 
i mørket og få oplevelser af den slags, som kun 
biograferne kan levere for fuld styrke.

Det betyder imidlertid ikke, at filmbranchen lader 
alt blive ved det gamle, og det mest markante tiltag 
er naturligvis digital 3D, der blev indført her-
hjemme i 2009, og som alle efterhånden har stiftet 
bekendtskab med på godt og ondt.

Nutidens 3D, der startede ud som en tilføjelse til 
animationsfilm, fik sit gennembrud med ’Avatar’, 
der gav de fleste en stor oplevelse med formatet. 
Hollywood lugtede blod, og effekten af ’Avatar’s 
succes blev omgående konverteringer af 2D-film til 
3D som ’Clash of the Titans’ og ’Alice in Wonder-
land’. Begrebet ”3D-konvertering” har siden været 
mere eller mindre negativt ladet , og der er da også 
en verden til forskel på film konverteret til 3D, 
og dem der rent faktisk er filmet i formatet som 
’Avatar’ og ’Transformers 3’.

Derfor er det glædeligt, at denne måned byder på 
to titler filmet i 3D (Tintin, De tre musketerer) og 
nul film konverteret til 3D.

En tendens der er i stærk fremgang og snart stan-
darden for 3D-film, hvor teknologien er i konstant 
udvikling. Både James Cameron og Peter Jackson 
har annonceret endnu bedre 3D i deres næste 
film (man vil sikkert more sig over 3D-effekternes 
niveau i 2019, når ’Avatar’ har 10 års jubilæum), 
men allerede i dag er man kommet langt. ’De tre 
musketerer’ byder på det bedste 3D, undertegnede 
hidtil har set, og når Steven Spielberg beslutter sig 
for formatet i ’Tintin: Enhjørningens hemmelighed’, 
er det ikke for gimmickens skyld, men simpelthen 
for at lave den bedst mulige film. 

Den ekstra dimension er med andre ord kommet 
for at blive. Ellers ville Hollywoods største kræfter 
ikke fortsat sværge til 3D, og hvem ved, om Lars 
von Trier følger efter om 5-10 år… Hitchcock lavede 
trods alt mange film i sort-hvid, før han skiftede til 
farver. Men 3D er også kommet for at blive bedre, 
og det sker netop nu.

KinO.dK ER

søren søndergaard, chefredaktør

(3D)
tiDerNe 
skifter
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EXPANSION PACKS  
DEPLOY A WEEK EARLY  
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FEEL THE BATTLE

PROVISIONAL

27.10.11   BATTLEFIELD3.COM

BETA AvAILABLE  
FROM 29.09.11

EA_20374_BF3_Sony_Prelaunch_208x278mm.indd   1 26/09/11   09.42



Oktober 2011
6

FilMBuzz

Rapkæftede Samuel L. Jackson er bekræftet til Quentin Taran-
tinos kommende western 'Django Unchained'. Makkerparret 
har bl.a. samarbejdet på ’Pulp Fiction’ og ’Jackie Brown’. ’Django 
Unchained’ har Jamie Foxx i hovedrollen som en befriet slave, der 
træner med en tysk dusørjæger (Christoph Waltz), for at kunne 
redde sin kone fra en ond skurk (Leonardo DiCaprio).

’POinT BREaK’ BlIVER
’FasT and FuRiOus’
Kathryn Bigelows tyve år gamle og kultdyrkede ’Point Break’ 
(1991) handlede om en FBI-agents (Keanu Reeves) jagt på 
en surfende bankrøver (Patrick Swayze). Nu planlægges en 
genindspilning i stil med The Fast and the Furious-filmene 
med forstærket fokus på surfing som ekstrem sport. En 
fortsættelse havde ellers længe været under opsejling, men 
med Swayzes død er denne nu officielt sparket til hjørne.

Nicolaj Coster-Waldau (Headhunterne) skal spille 
hovedrollen i gyseren ’Mama’ sammen med Jessica 
Chastain fra ’The Tree of Life’. Filmen handler om et 
ægtepar, der adopterer mandens forældreløse kusiner 
og opdager, at pigerne langtfra er normale. Det er en de-
butant, der skal instruere, dog under opsyn af Guillermo 
del Toro (Pans labyrint). 

COSTER-WAldAu 
i inTERnaTiOnal GysER

SAmuEl l. JACKSON 
i ny TaRanTinO-FilM

Filmbranchens engang største gavflab, Eddie Murphy, skal næste år 
være Oscarvært for første gang. Showets producer, filminstruktøren 
Brett Ratner, udtaler at: ”Eddie er et komisk geni og en af tidernes 
største og mest indflydelsesrige live performere nogensinde”. Murphy 
er som bekendt en yderst erfaren stand-up-komiker og håbes at kunne 
revse lidt op i det til tider tamme show. Oscarshowet 2012 vil løbe af 
stablen den 26. februar.

I 2012 kommer der to forskellige filmudgaver af brødrerne 
Grimms eventyr ’Snehvide’. Kostumemæssigt ser de to 
film dog ud til at blive meget forskellige. Den ene har 
Kristen Stewart (Twilight, øverst) i hovedrollen, mens den 
anden er med Lily Collins (Abduction, nederst). 

FØRsTE BillEdER: 
sNehviDe x 2 
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Ligegyldigt om du er Team Edward, Jacob eller Bella, kan 
du fra starten af oktober her finde ny og vigtig information 
om den kommende biografpremiere på ’The Twilight Saga: 
Breaking Dawn - Del 1’. Derudover kan du også læse de 
nyeste historier, se trailers og filmklip, deltage i fede eks-
klusive konkurrencer og afstemninger samt diskutere med 
andre Twilight-fans. Du finder Temasiden på www.kino.dk

Få diT daGliGE FiX På KinO.dK’s 
nyE TwiliGhT TEMasidE 

kiNo.Dk’s twilight temAsiDe

stjerNespAekket 
filmAtiseriNg

Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant, 
Susan Sarandon og Jim Sturgess er 
blandt det stjernespækkede hold af 
skuespillere, der snart begynder op-
tagelserne til Tom Tykwers (Perfume) 
science fiction-film ’Cloud Atlas’. 
Filmen er baseret på David Mitchells 
bestseller og tager udgangspunkt i 
seks forskellige personer, hvis veje 
tilfældigvis krydser hinanden. 

Den fjerde Twilight-film, 'The Twilight Saga: Breaking Dawn - Del 
1', udkommer den 17. november og har netop fået amerikansk 
censur. Dommen er landet på PG-13, hvilket er den anden højeste 
censur i USA og svarer til censur-vejledningen 11 år i Danmark. 
”Forstyrrende billeder, vold, sex og delvis nøgenhed” er grund-
laget for den amerikanske censur, og derudover fremhæves 
flere sexscener såsom en strandscene, hvor Edward er nøgen, 
en fødsel med mange voldsomme komplikationer og masser af 
blod, blod, blod. Samtlige af de forrige Twilight-film har dog fået 
samme censur.

’TwiliGhT 4’ indEhOldER vOld, 
sEX OG dElvis nØGEnhEd

KINO.dK PRAESENTERER SAmmEN mEd 'SuNSIlK':
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KinO Tv PRæsEnTEREs i saMaRBEJdE MEd:

MODERNE KLASSIKER AF DEN DANSKE MESTER

******
‘Drive’ er en moderne klassiker inden for sin genre. Refn viser denne 
gang med L.A. som smuk, farlig og neonfyldt baggrund, hvorfor han 
er mesteren i at skabe spænding, suspense og en intensitet, som 
man i hvert fald ikke oplever i mainstream Hollywood-film. Efter en 
bleg Hollywood-sommer giver vores danske og mest internationale 
instruktør håb for fremtiden inden for film. Refn burde undervise 
Michael Bay, Marc Nispel og Paul Anderson i ”the true art of Cinema 
suspense”. Se den for alt i verden i biografen.

BRugEREN MARtiN MoDtAgER to fRiBiLLEttER 
foR SiN ANMELDELSE Af ’DRivE’

HvAD ER KINO Tv?
Kino tv er kino.dk’s egenproducerede videoindhold. Det er her, 
man møder de største stjerner, danske som udenlandske. Kino 
tv finder man på www.kino.dk.

KOMMENDE 
INDSLAG 
På KINO Tv
- interview med Rowan 
(”Mr. Bean”) Atkinson om 
’Johnny English - født på ny’

dRIVE

MåNEDENS 

BRugERANMELDELSE

sE inTERviEw MEd 
lOnE schERFiG På 

din MOBil!

læs MERE På sidE 13

NyE OG SENESTE 
INDSLAG På KINO Tv
- Lone Scherfig om ’Samme dag næste år’
  Se klip nu - scan koden!
- Nikolaj Coster-Waldau om ’Headhunterne’
- Ryan Reynolds om ’green Lantern’
- Nikolaj Lie Kaas om ’Dirch’



SidSte Nyheder

MeGAStOre
Vestergade 14 v/ Strøget og rådhuspladsen

Besøg vores hjemmeside
www.dVdCity.dk

og se det brede udvalg af billige
og sjældne film

Bestil via nettet og spar porto
ved at afhente i vores butik 

VeSterGAde 14, Kbh
Stort udvalg af import film

Se vores udvalg af GrAtiS FiLM hos www.dVdCity.dk 

Økonomikuverter fra 15 kr

SidSte Nyheder

1-3 (4 disc)  44995 4-6 (4 disc)   44995 1-7 (9 disc)   50995 Import udg.  139951-4 (4 disc) 49995
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VI VISER DIG VEJEN TIL DE
STORE FILMOPLEVELSER

 – SE HI-FI KLUBBENS NYE MINIKATALOG INDE I BLADET

HIFI_111003_250x60_kino magasinet_Hjemmekinokampagne_HFK-DK.indd   1 21-09-2011   15:08:31

oktober 2011 fiLMBuZZ

kuespilleren Lily Collins er halvt engelsk, halvt amerikansk og fra 
fødslen tæt på ”pop-adelig” som datter af musikeren Phil Collins. 

Dog har 22-årige Lily Collins aldrig flirtet med musikbranchen, men i stedet 
kastet sig over alt fra tv til mode og senest en fremgangsrig filmkarriere. 

Som teenager startede Lily en succesfuld modelkarriere, og samtidig 
begyndte hun at skrive for ungdomsmagasiner som Elle Girl, Seven-
teen, Teen Vogue, og endelig for Los Angeles Times. I 2008 dækkede 
Collins endda præsidentvalget som vært for Nickelodeon og vandt 
en Young Hollywood Award som bedste korrespondent. Skuespillet 
var dog stadig førsteprioritet og efter at have medvirket i to afsnit af 
den nye udgave af ’Beverly Hills 90210’, fik Collins endelig sit filmgen-
nembrud som Sandra Bullocks datter i Oscarvinderen ’The Blind Side’ 
(2009). Derefter gik det stærkt. Collins var med ét det nye navn i Hol-
lywood, og snart væltede eftertragtede roller ind. 

De næste par år ser ud til at blive kæmpestore for Collins. Så store 
at man i branchen begynder at sammenligne hende med en af tidens 
største ungdomsstjerner, Kristen Stewart. Sammenligningen er for-
ståelig, da både Stewart og Collins skal spille Snehvide i to forskellige 
filmudgaver over brødrene Grimms eventyr. 

Desuden har Collins scoret den bærende rolle i filmatiseringen af Cas-
sandra Clares bestseller-serie ’The Mortal Instruments’ (Dødens in-
strumenter). En filmserie, filmbranchen 
mener, kan være den nye ’Twilight’. Og 
sidst, men ikke mindst skulle Collins ef-
tersigende være kæreste med Twilight-
stjernen Taylor Lautner, som hun i den- n e 
måned er aktuel overfor i action-thrille-
ren ’Abduction’.

HOld OJE mEd: 

s

fUlDe NAvN: 
lily JanE cOllins

 
foDt: 
18. MaRTs 1989

steD: suRREy, EnGland 

fAmilie: 
daTTER aF Phil cOllins

geNNembrUDs-
film:
ThE Blind sidE

UDDANNelse: 
sTudERER På univERsiTy 
OF sOuThERn caliFORnia 
MEd hOvEdFaG i Tv-
JOuRnalisTiK

forholD: 
ER KæREsTE MEd 
TaylOR lauTnER

boNUs iNfo: 
KåRET sOM ”OnE TO 
waTch” aF MTv i 2011 f
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LiLy CoLLins

De næste par år ser ud 
til at blive kæmpestore 
for Collins. Så store at 
man i branchen begyn-
der at sammenligne 
hende med en af tidens 
største ungdomsstjer-
ner, Kristen Stewart.

aKTuEl i: abduction - sidE 18

Scan og 
se video



Prøv 3 måneder til prisen af 1: www.lovefilm.dk/kino2011
Film på DVD, Blu-ray & Streaming. Spil til PS3, Xbox 360 & Wii.

Film & Spil direkte hjem i postkassen!Nyh
ed

Rango TM
, ®

 & Copyright ©
 2011 by Param

ount Pictures. All Rights Reserved.

og spil!

Med LOVEFiLMs lejetjeneste får du underholdning direkte hjem i postkassen. 
Gå på opdagelse i Danmarks bredeste lejefilmsudbud med over 13.000 titler på 
DVD & Blu-ray. Fra 1. september lejer vi også spil ud! Kort sagt har vi noget 
for enhver smag.

Start dit abonnement i dag og vælg de film du vil leje. Snart har du din første 
pakke med underholdning i din postkasse!

Film & TV-serier
Over 13.000 titler

DVD, Blu-ray & Streaming
Spil til PS3, Xbox 360 & Wii

Ingen forsinkelsesafgifter
Ingen porto

Godt at vide: Du får et lejeabonnement hos LOVEFiLM i 3 måneder, men betaler kun for 1 måned. Derefter betaler du ordinær pris mellem 49 kr og 159 kr/mdr afhængig af hvilke lejepakke du har valgt. Hvis du 
ikke vil fortsætte med et abonnement tll ordinær pris, skal du opsige dit abonnement senest den sidste dag i tilbudsperioden. Tilbuddet gælder for dig, som er myndig og ikke allerede har et aktivt abonnement. 
Tilbuddet gælder t.o.m. 31 december 2011. Fortrydelsesret i 14 dager gælder. Vi reserverer os for evt. trykfejl.

Prøv 3 måneder til prisen af 1: www.lovefilm.dk/kino2011

en del af

Nogle af de spil & film du kan leje 

Lej film
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PREMIEREOvERSIGT

06-10
FaR Til FiRE 
- TilBaGE Til naTuREn .... s. 14
Familiefilm

JOhnny EnGlish
- FØdT På ny  .................. s. 16
Komedie

aMBassadØREn  .............s. 18
Dokumentar 

aBducTiOn  .................... s. 18
Action / Thriller

nORwEGian wOOd  ........ s. 19
Drama

13-10
FOOTlOOsE ..................... s. 19
Teenagefilm  

PETER Plys - nyE EvEnTyR i 
hundREdEMETERsKOvEn s. 20
Animation / Familiefilm

savannE BandEn  .......... s. 20
Animation / Familiefilm

dE TRE MusKETERER  ....... s. 21
Action / Adventure

KlassEFEsTEn  ................ s. 22
Komedie

KvindERnE På 
sJETTE sal  ...................... s. 23
Komedie

20-10
nadER OG siMin 
- En sEPaRaTiOn ............. s. 23
Drama

væRElsE 304  ................. s. 24
Drama

PaRanORMal acTiviTy 3  s. 24
Gyser

27-10
El Bulli:
cOOKinG in PROGREss  ... s. 41
Dokumentar

whaT’s yOuR nuMBER?  .  s. 16
Komedie / Romantik

KvindE På sPRinG  .......... s. 42
Komedie

vicEvæRTEn.................... s. 43
Drama

TinTin:
- EnhJØRninGEn
hEMMEliGhEd ................ s. 44
Animation / Adventure / 
Familiefilm

Kino.dk tager forbehold for ændringer 
af premieredatoer. Se en opdateret liste 
over premierefilm på www.kino.dk. 

Buzz-O-mETER 
Giv din vurdering på kino.dk
Buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en bestemt film. Det udregnes 
som et gennemsnit af, hvor meget brugerne af www.kino.dk glæder sig til en bestemt film, og hvor 
mange der har taget sig tid til at angive, at de glæder sig til at se den pågældende film. Resultatet er 
et Bayesian estimat (samme udregning som bruges på imdb. com). Minimum 50 personer skal have 
angivet, om de vil se en film, før der udregnes et Buzz-o-meter.

PREMiEREOvERsiGT

 6 den film skal jeg bare se!

 5 helt sikkert  - jeg glæder mig!

 4 hvorfor ikke, den ser god ud

 3 Jeg venter til den  kommer på dvd

 2 ikke lige min kop te

 1 aldrig i livet!

79,52%

405 sTEMMER
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© aBducTiOn, nORdisK FilM

SE TRAIlERS PÅ dIN mOBIl:
Du kan se trailers til udvalgte film i magasinet på din mobil. 
Når du ser en 2d-kode som nedenstående i en filmomtale 
kan du scanne koden, og se filmens trailer på din mobil-
telefon. Hold derfor øje  med 2d-koderne, der i dette 
magasin er at finde på fem forskellige titler.

 SÅdAN GOR du: 
•	Du	skal	have	adgang	til	internettet	på	din	mobil
•	Send	sms	med	ordet	TAG2GO	til	1220	
•	Du	modtager	en	sms	med	et	link	
•	Tryk	på	linket	for	at	downloade	programmet	til	din	kameratelefon	
•	Åbn	programmet	på	din	telefon	
•	Hold	kameraet	op	foran	koden	og	vent	
•	Tryk	på	playknappen	og	se	filmtraileren
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FAmIlIEFIlm

ORiGinal TiTEl 
Far til fire 
- tilbage til naturen

insTRuKTØR 
Claus Bjerre

sKuEsPillERE 
Niels Olsen, 
Kasper Ruwai Berg Kesje, 
Jess Ingerslev, 
Sidse Mickelborg, 
Kathrine Bremerskov 
Kaysen

land 
Danmark 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
90 min.

PREMiERE

06-10

fAr til 
fire  
- tilbAge 
til NAtUreN  
naTuREn KaldER

e populære Far til fire-film er tilbage med det fem-
te indslag i den nye serie, der startede i 2005 med 

’Far til fire - gi’r aldrig op’. Denne gang rejser familien på 
weekend i Sverige, hvor friluftslivet kommer på prøve, 
og som om det ikke var nok, må Lille Per og familien 
også gemme sig for bjørne og tage kampen op mod en 
gemen bande.

Det er femte gang, Claus Bjerre instruerer Niels Olsen 
(Far), Jess Ingerslev (Onkel Anders) og Kasper Ruwai 
Berg Kesje (der spiller Lille Per). De fire foregående film 
har tilsammen solgt mere end 1,6 mio. biografbilletter 
og er dermed en af de mest populære danske filmserier 
i nyere tid. Den første Far til fire-film udkom allerede i 
1953 og fik syv efterfølgere. 
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KOmEdIE

ORiGinal TiTEl 
Johnny English Reborn

insTRuKTØR 
Oliver Parker

sKuEsPillERE 
Rowan Atkinson, 
Dominic West, 
Gillian Anderson, 
Rosamund Pike

land 
Storbritanien 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
101 min.

PREMiERE

06-10

johNNy
eNglish 
- foDt på Ny 
MR. BEan ER TilBaGE 
sOM hEMMEliG aGEnT

et er igen op til en af Hendes Majestæts Hemme-
lige Tjenestes mere uortodokse agenter at stoppe 

et anslag mod verdensfreden. Det er efterhånden en del 
år siden, man har hørt fra Johnny English (Rowan Atkin-
son), der har brugt sine unikke evner i en fjern afkrog af 
Asien. Men da hans overordnede får nys om et forestå-
ende attentatforsøg mod den kinesiske premieremini-
ster, sendes English i aktion igen.

Gummiansigtet Rowan Atkinson, der bedst er kendt 
for sin fåmælte rolle som Mr. Bean, spillede første gang 
uheldig James Bond-klon i ’Johnny English’ fra 2003. Si-
den dengang er det blevet til et par tv-film og hovedrol-
ler i spillefilmene ’Keeping Mum’ (2005) og ’Mr. Beans 
ferie’ (2007). I birollerne finder vi ’The Wire’s Dominic 
West, X-Files-skuespilleren Gillian Anderson og Rosa-
mund Pike fra ’Surrogates’ (2009).
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sE TRailEREn liGE 
nu På din MOBil!

læs MERE 
På sidE 13 
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Hvis du er vild med sport og film, så er CANAL+ TOTAL en pakke med rigtig mange 
plusser! Du får masser af nye filmtitler + store sportsoplevelser fra La Liga + Serie A  
+ NBA + ATP-turneringerne i tennis + meget mere. Slå til nu og få hele pakken for kun 
99 kr./md. de første 6 måneder. Vores laveste pris nogensinde.

+

+

DE NYESTE FILM + DEN BEDSTE SPORT

MERE END ALMINDELIG TV

99,-pr. måned**

Nu kun

8 filmkanaler5 sportskanaler*

BESTIL PÅ CANALPLUS.DK ELLER70 10 02 04
* Antal af kanaler afhænger af tv-operatør
** CANAL+ TOTAL 99 kr./md. (594 kr./6 mdr.).

LA LIGA

INCEPTION
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AbDUctioN 
TwiliGhT’s TaylOR lauTnER 
i acTiOnThRillER

© nORdisK FilM

© dOX BiO

ACTION / THRIllER

ORiGinal TiTEl 
Abduction

insTRuKTØR 
John Singleton

sKuEsPillERE 
Taylor Lautner, Lily Collins, 
Alfred Molina, Sigourney 
Weaver, Maria Bello, Jason 
Isaacs, Michael Nyquist

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
106 min.

PREMiERE

06-10

athan (Taylor Lautner) er en helt almindelig teen-
ager, der en dag falder over sit eget babybillede på 

en gammel hjemmeside for savnede personer. Opdagel-
sen får store konsekvenser, for kort tid efter er Nathan på 
flugt fra fremmede fjender, alt imens han skal forsøge at 
finde sandheden om sin egen identitet.

En af tidens hotteste navne, Taylor Lautner fra Twilight-
serien, springer med ’Abduction’ ud som actionstjerne. 
Instruktøren John Singleton er kendt for film som ‘Boyz n 
the Hood’ (1991) og ’Shaft’ (2000), mens birollerne byder 
på navne som Alfred Molina, Sigourney Weaver og Mi-
chael Nyquist (Mænd der hader kvinder).

ournalisten Mads Brügger drager til Den Centralafri-
kanske Republik forklædt som en skruppelløs libe-

risk diplomat. Officielt for at åbne en tændstikfabrik med 
job til den undertrykte del af den lokale befolkning, der er 
kendt for deres magiske evner. Uofficielt for at få adgang til 
de store reserver af diamanter, som landet indeholder. Men 
i sidste ende som dokumentarist, der vil afsløre den skjulte, 
bizarre og dybt korrupte diplomatiske verden i Afrika.

I ’Ambassadøren’ udfordres og udforskes griskhedens 
sande væsen. Dokumentaren er en genreblandende tragi-
komedie om et af Afrikas mest korrumperede lande. Mads 
Brügger er kendt som journalist på DR, og han skrevet flere 
bøger, bl.a. om Tønder-sagen i ’Grænselandet’.

N

j

dOKumENTAR

ORiGinal TiTEl 
Ambassadøren

insTRuKTØR 
Mads Brügger

MEdviRKEndE 
Mads Brügger

land 
Danmark 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
80 min.

PREMiERE

06-10

AmbAssADoreN
aFslØREndE JOuRnalisTiK 
MEd Mads BRüGGER

Oktober 2011 AKTUELLE FILM
18

Læs mere om Lily 
Collins på side 10



footlooseAbDUctioN 
REMaKE aF
dansEKlassiKEREn

TwiliGhT’s TaylOR lauTnER 
i acTiOnThRillER

© uiP

© caMERa FilM

TEENAGEFIlm 

ORiGinal TiTEl 
Footloose

insTRuKTØR 
Craig Brewer

sKuEsPillERE 
Kenny Wormald, 
Julianne Hough, 
Andie MacDowell, 
Dennis Quaid

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
100 min.

PREMiERE

13-10

en unge fyr Ren MacCormack (Kenny Wormald) 
flytter fra Boston til den lille by Bomont, hvor han 

får sig noget af et kulturchok. Det viser sig nemlig, at Bo-
mont et par år forinden blev ramt af en frygtelig ulykke, 
der kostede fem teenagere livet efter en bytur. Derfor be-
sluttede den elskede præst Shaw Moore (Dennis Quaid) 
og det lokale byråd at forbyde høj musik og dans. Ren vil 
ikke ligge under for forbuddet, så han sætter byen på den 
anden ende, mens han forelsker sig i præstens ulykkelige 
datter (Julianne Hough).

Dansefilmen ’Footloose’ er en genindspilning af 1984-fil-
men af samme navn. Dengang fik Kevin Bacon et for-
rygende gennembrud, så måske vil det samme ske for 
Kenny Wormald. Filmens rutinerede kræfter udgøres af 
Andie MacDowell (Fire bryllupper og én begravelse) og 
Dennis Quiad (The Day After Tomorrow).

atanabe (Ken’ichi Matsuyama) er en ung stude-
rende, som gennemlever en vanskelig tid i forhol-

det til sin kæreste, Naoko (Rinko Kikuchi, Oscarnomi-
neret for sin rolle i ’Babel’), efter at deres fælles ven er 
død under tragiske omstændigheder. Pludselig dukker 
Midori (Kiko Mizuhara), en kvinde der er alt, hvad Naoko 
ikke er, op på scenen, og Watanabes unge liv tager en 
ny drejning.

’Norwegian Wood’ er et japansk drama fra instruktøren 
af ’Duften af den grønne papaya’ (1993). Den er baseret 
på en roman af Haruki Murakami fra 1987, hvis handling 
centrerer sig om at miste sin seksuelle uskyld. Filmen 
var i konkurrence om Den Gyldne Løve i Venedig 2010.

D
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© scanBOX

dRAmA

ORiGinal TiTEl 
Noruwei no mori

insTRuKTØR 
Anh Hung Tran

sKuEsPillERE 
Rinko Kikuchi, 
Ken’ichi Matsuyama, 
Kiko Mizuhara

land 
Japan 

PROduKTiOnsåR 
2010

sPillETid 
133 min.

PREMiERE

06-10

NorwegiAN
wooD
JaPansK dRaMa BasERET
På MuRaKaMi-ROMan
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Læs mere om Lily 
Collins på side 10



© disnEy

å en helt almindelig dag i Hundredemeterskoven 
beslutter Peter Plys sig for at gå ud og finde noget 

honning. Men en misforståelse af en seddel fra Jakob bety-
der, at Plys overbeviser Tigerdyr, Ninka Ninus, Æsel, Ugle, 
Kængu og Kængubarnet om, at deres unge ven er blevet 
kidnappet af et mystisk væsen. Nu må vennerne tage på et 
eventyr for at redde ham.

Peter Plys blev skabt af den engelske forfatter A.A. Milne 
tilbage i 1926, men det er nok Disneys version, de fleste 
kender til i dag. Den første tegnefilm i spillefilmslængde 
om Peter Plys havde premiere i 1977, og de korte tegnefilm 
har været populære i mange år. ’Peter Plys – Nye eventyr i 
Hundredemeterskoven’ er den femte biograffilm om plys-
bjørnen og hans venner.

p

ANImATION / FAmIlIEFIlm

ORiGinal TiTEl 
Winnie the Pooh

insTRuKTØR 
Stephen J. Anderson, 
Don Hall

sTEMMER 
Donald Andersen, 
Lars Thiesgaard, 
Torben Zeller, 
Nis Bank-Mikkelsen

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
68 min.

PREMiERE

13-10

peter plys  
- Nye eveNtyr 
i hUNDreDe-
meterskoveN  
disnEys ElsKEdE BJØRn
ER TilBaGE

sAvANNe
bANDeN  
dyR På EvEnTyR i ny
aniMaTiOnsFilM

ANImATION/FAmIlIEFIlm

ORiGinal TiTEl 
Konferenz der Tiere

insTRuKTØR 
Reinhard Klooss, 
Holger Tappe

sTEMMER 
Nicolaj Kopernikus, Lars 
Mikkelsen, Szhirley, Tom 
Jensen, Anne-Grethe 
Bjarup Riis, Ditte Hansen

land 
Tyskland 

PROduKTiOnsåR 
2010

sPillETid 
90 min.

PREMiERE

13-10

© sF FilM

Oktober 2011 AKTUELLE FILM
20

n gruppe dyr fra den afrikanske savanne venter for-
gæves på vandet, som plejer at strømme gennem 

Okavango-deltaet på denne tid af året. Men det går op 
for dem, at menneskene har bygget en dæmning til et res-
sortområde. Det bliver nu dyrenes opgave at redde egnen 
og sende en besked til menneskene om ikke at blande sig 
i naturens gang. 

’Savanne Banden’ minder i sit persongalleri om dyrene 
fra Madagascar-filmene, og filmen har danske stemmer af 
kendte navne som Nicolaj Kopernikus (Orla Frøsnapper), 
Lars Mikkelsen (Ronal Barbaren), Anne-Grethe Bjarup 
Riis (Der var engang en dreng) og Ditte 
Hansen (Min søsters børn-filmene). 

e

i udvalGTE BiOGRaFER

84,42%

95 sTEMMER
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ACTION / AdVENTuRE

ORiGinal TiTEl 
The Three Musketeers

insTRuKTØR 
Paul W.S. Anderson

sKuEsPillERE 
Logan Lerman, 
Luke Evans, Milla 
Jovovich, Orlando Bloom, 
Matthew Macfadyen, 
Christoph Waltz, 
Mads Mikkelsen, 
Ray Stevenson, 
Carsten Nørgaard

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
110 min.

PREMiERE

13-10

De tre 
mUsketerer 
swashBucKlER-EvEnTyR 
MEd Mads MiKKElsEn

’Artagnan (Logan Lerman) er en ung, frembru-
sende fyr, der slår sig sammen med de tidligere 

legendariske, men nu uheldsramte musketerer, Aramis 
(Luke Evans), Porthos (Ray Stevenson) og Athos (Mat-
thew Macfadyen). De må stå sammen - alle for én - for at 
besejre en smuk dobbeltagent og hendes onde arbejds-
giver, der vil overtage den franske kongetrone og starte 
en krig i Europa.

Swashbuckler er den gængse genrebetegnelse for film 
fyldt med fægtekampe og heroiske gerninger. ’De tre 
musketerer’ har været filmatiseret en del gange, men 
den nye version byder på 3D og er instrueret af Resi-
dent Evil-bagmanden Paul W.S. Anderson. Danske Mads 
Mikkelsen spiller skurken Rochefort, Orlando Bloom er 
Hertugen af Buckingham, Milla Jovovich (Resident Evil) 
er Lady De Winter og Christoph Waltz (Inglourious Ba-
sterds) Kardinal Richelieu. 

D
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Læs interview med 
Mads Mikkelsen på side 50
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ORiGinal TiTEl 
Klassefesten

insTRuKTØR 
Niels Nørlev

sKuEsPillERE 
Nicolaj Kopernikus, 
Anders W. Berthelsen, 
Troels Lyby, 
Therese Glahn, 
Lene Nystrøm

land 
Danmark 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
105 min.

PREMiERE

13-10

klAssefesteN
hanGOvER FOR hænGERØvE

e tre gymnasiekammerater Niels (Nicolaj Koperni-
kus), Andreas (Anders W. Berthelsen) og Thomas 

(Troels Lyby) er inviteret til det obligatoriske 25 års jubi-
læum. Egentlig har Niels og Andreas slet ikke lyst til at 
deltage, men Thomas er af en helt anden mening. Han 
har arrangeret alle tiders weekendtur med drinks, damer 
og dampbad! Spørgsmålet er, om de rent faktisk overle-
ver det københavnske natteliv… og om de overhovedet 
når frem til klassefesten! 

’Klassefesten’ er en dansk komedie om gamle venner, der 
må erkende, at man på et tidspunkt er nødt til at blive 
voksen. I hovedrollerne finder vi Nicolaj Kopernikus fra 
’Sprængfarlig bombe’ (2006), Anders W. Berthelsen fra 
’SuperClásico’ (2011) og Troels Lyby fra ’Blå mænd’ (2008).

D

sE TRailEREn liGE 
nu På din MOBil!

læs MERE 
På sidE 13 

Læs mere om Klassefesten på side 52
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den franske komedie ’Kvinderne på sjette sal’ le-
ver Jean-Louis Joubert (Fabrice Luchini) en rolig, 

men også småkedelig, borgerlig tilværelse med sin kone 
Suzanne (Sandrine Kiberlain), som sætter en dyd i den 
perfekte orden indenfor hjemmets fire vægge. Men en 
dag udfordres deres perfekte ramme, da en flok spanske 
stuepiger flytter ind på sjette sal lige over ægteparrets 
herskabslejlighed.

Philippe Le Guays komedie blev rost ved dette års Ber-
lin Filmfestival. Le Guay har tidligere lavet ’Lapse of 
Memory’ (1992) med John Hurt i hovedrollen, mens ho-
vedrollerne Fabrice Luchini er mest kendt for ’Molière’ 
(2007) og Sandrine Kiberlain for ’Betty Fischer og andre 
historier’ (2001).

ader og Simin står overfor en skilsmisse, men 
Naders Alzheimers-ramte far komplicerer pro-

cessen. Alligevel ønsker Simin at rejse fra Iran og tage 
datteren med sig. Nader vil egentlig også gerne rejse, 
men vil ikke lade sin syge far i stikken. Som midlertidig 
løsning må han anskaffe en hjemmehjælp, og snart ud-
vikler det, der startede som et klassisk samlivsdrama, 
sig til et retsdrama præget af det iranske samfund og 
ikke mindst moralske dilemmaer.

’Nader og Simin - en separation’ imponerede på årets 
filmfestival i Berlin, hvor den blev hædret med både 
Guldbjørnen for Bedste film og en samlet Sølvbjørn til 
de fire hovedrolleindehavere for Bedste skuespil.
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KOmEdIE

dRAmA

ORiGinal TiTEl 
Les femmes du 6ème étage

insTRuKTØR 
Philippe Le Guay

sKuEsPillERE 
Fabrice Luchini, 
Sandrine Kiberlain, 
Carmen Maura

land 
Frankrig 

PROduKTiOnsåR 
2010

sPillETid 
104 min.

PREMiERE

13-10

ORiGinal TiTEl 
Jodaeiye Nader az Simin

insTRuKTØR 
Asghar Farhadi

sKuEsPillERE 
Peyman Moaadi, 
Leila Hatami, 
Sareh Bayat, 
Shahab Hosseini

land 
Iran 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
123 min.

PREMiERE

20-10

kviNDerNe
på sjette 
sAl 

NADer og 
simiN - eN 
sepArAtioN 

FRansK KOMEdiE

iRansK vindER 
aF GuldBJØRnEn
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pArANormAl
Activity 3 

vAerelse 304 

GysERsuccEsEn FORTsæTTER

dansKE sKæBnER 

©  uiP

© sF FilM

GySER

dRAmA

ORiGinal TiTEl 
Paranormal Activity 3

insTRuKTØR 
Ariel Schulman, 
Henry Joost

sKuEsPillERE 
Katie Featherston

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
Afventer

PREMiERE

20-10

ORiGinal TiTEl 
Værelse 304

insTRuKTØR 
Birgitte Stærmose

sKuEsPillERE 
Mikael Birkkjær, 
Stine Stengade, 
David Dencik, 
Trine Dyrholm

land 
Danmark 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
88 min.

PREMiERE

20-10

om de foregående to Paranormal Activity-film vi-
des der meget lidt om handlingen på nuværende 

tidspunkt, men der er sandsynligvis tale om en prequel, 
der foregår i 1988, hvor Katie og Kristi er børn. Og som 
det er tilfældet i de to andre film, bliver de to piger for-
fulgt at en uhyggelig, dæmonisk tilstedeværelse.

’Paranormal Activity 3’ følger i sporet på to mildest talt 
indbringende dokumentarlignende, overnaturlige ræd-
selsfilm. Den første kostede 15.000 dollars at indspille 
og indtjente 193 millioner dollars på verdensplan, og 
selvom toeren havde en del ligheder med etteren, ind-
spillede den hele 177 millioner dollars (produktionsbud-
get: 3 millioner). Ud over de imponerende tal var filmene 
kendt for at være virkelig skræmmende, og navnlig Ste-
ven Spielberg fremhævede den første films evne til at 
chokere.

å et hotel i København krydser forskellige menne-
skers liv hinanden. En stewardesse er desperat for 

et intimt forhold. En immigrant er besat af at få hævn. 
Hotelbestyreren er fortabt i mismod. En kone er blevet 
forladt af sin mand, og en receptionist har blod på hæn-
derne. Folk mødes i de intime hotelværelser, hemmelig-
heder bliver afsløret, og uventede begivenheder samler 
sig til en historie om kærlighed og længsel.

Den danske film ’Værelse 304’ tager arven op fra klas-
siske ensemblefilm som ’Grand Hotel’ (1932) og ’Four 
Rooms’ (1995). Det betyder mange karakterers skæbne, 
der vikles ind i hinanden på kryds og tværs. På rolleli-
sten ses etablerede skuespillere som Stine Stengade (En 
kærlighedshistorie), David Dencik (En Soap) og Trine 
Dyrholm (Hævnen). Det er Birgitte Stærmoses debut 
som spillefilmsinstruktør.

s
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Dagens HD-hjemmebiografer kan give dig 
fantastiske film- og koncertoplevelser 
hjemme i din egen stue. Men du kan 
skyde en hvid pind efter magien, hvis 
du lader dig lokke af varehusenes 
billige all-in-a-box plastiksystemer. Du 
kan lige så godt smide pengene direkte 
i skraldespanden – så sparer du i det 
mindste besværet.

Hvorfor snyde dig selv for den halve 
fornøjelse, når du sagtens kan få en 
kvalitetsløsning til en fornuftig pris? 
Kom ind i Hi-Fi Klubben og oplev 
ægte HD-hjemmebio. Så hjælper vi dig 
bagefter med at finde en løsning præcis 
til dit behov. Du kan også læse mere på 
hifiklubben.dk

fÅ MAGIeN  
HJeM I STUeN

 2

SCANDINAVIAN

 FILM
CHAMPIONSHIP

   er dU 
   SkANdINAvIeNS 
   SeJeSTe 
   fIlMfreAk?

I november afholder Hi-Fi Klubben skandinavisk 
mesterskab i filmkigning. Hvor længe kan du og to 
kammerater se film nonstop uden at falde i søvn? 
Der er rigtig flotte præmier til de mest udholdende, 
og du kan læse meget mere om konkurrencen, re-
gler og tilmelding på hifiklubben.dk/sfc.
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Smart og økonomiSk
Panasonic Blu-ray-afsPiller
Elegant Blu-ray afspiller, som giver dig flotte højoplø-
ste filmoplevelser og mange muligheder til en yderst 
fornuftig pris. Med den indbyggede netværksfunktion 
kan du afspille video, fotos og musik direkte fra din 
pc med fuld fjernbetjening. DMP-BD75eG

820,-

elegant og kompakt biograflyd
Dali 5.1-højttalersysteM
Her får du ægte surround i hjemmebiografen uden 
store højttalere. Lyden er ægte hi-fi både fra satel-
litterne og den ultrakompakte subwoofer, og med 
den flotte højglansfinish falder systemet elegant ind 
i din indretning. stile / faZon suB 1

5.999,-

kvalitetSbio til budgetpriS
Denon 5.1-kanals surrounD-receiver
Her kan du nyde ægte højopløst hjemmebio, uden 
at det koster mere end højst nødvendigt. Du får 
bl.a. 5 x 75 watt, diskret opbygget forstærkerdel, 
3D-understøttelse, fuld HD-audiodekodning og 
mange flere fine finesser. avr-1312

2.199,-

Se flere recIevere pÅ SIde 6-7  
Se flere blU-rAy pÅ SIde 14

fIlM oG koNcerTer 
– NæSTeN SoM AT 
være der Selv
Med en projektor får du kæmpestore billeder og en biograf-fornemmelse, 
der kan overgå selv det største flad-tv. For at få en ægte HD-hjemmebio 
skal du ud over projektoren bruge et lærred, en Blu-ray-afspiller, en 
surround-receiver og et godt surround-højttalersystem. Så får du både lyd 
og billede i forrygende højopløst kvalitet.
 
Du behøver ikke at være rockstjerne eller it-millionær for at have råd til 
en fed HD-hjemmebio. Den viste kombination giver dig den ægte vare til 
budgetpris, og du kan se mange andre muligheder på de følgende sider.
 
Kom ind og oplev ægte HD-hjemmebio i Hi-Fi Klubben!

 
Se flere HøJTTAlere pÅ SIde 8-9

 4
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filmoplevelSer 
i kæmpeformat
oPtoMa DlP-filMProjektor
Avanceret og kompakt 1920x1080 Full-HD projektor, som tager dig med ind i HD-himlen 
uden at sprænge budgettet. Her får du knivskarpe, kæmpestore billeder med utrolig de-
taljerigdom og flotte farver. Og du får alt det nødvendige til at få fuldt udbytte af Blu-ray 
og HD-spilkonsoller. I kampagneperioden får du tilmed et 78” lærred med i købet! hD20

6.490,-

fÅ eT 78” lærred
Med I købeT

ved køb Af proJekTor*

Se flere proJekTorer oG flAd-Tv 

pÅ SIde 14-16

*Lissau Basis 78”, så Længe Lager haves. vi har mange, men ikke uBegrænset antaL.

lyden er den  
halve oplevelSe
De højopløste Blu-ray-film 
har løftet hjemmebiografen 
op på et niveau, som ligger 
milevidt over den gode gamle 
dvd-skive. Uanset om du væl-
ger en løsning med et stort 
flad-tv eller en projektor, får 
du et fabelagtigt billede med 
knivskarpe detaljer og utrolig 
livagtige farver. Og HD-lyden 
fra Blu-ray er lysår bedre end 
den gode gamle dvd.  Et godt 
hjemmebio-system med gode 
højttalere kan nu sagtens 
overgå lyden i mange biogra-
fer. Her får du ægte hi-fi og ikke 
bare højt volumen.

Lad dig ikke friste til at købe 
en billig alt-i-ét hjemmebiograf 
fra supermarkedet, uanset 
hvad der bliver lovet på pap-
kassen. Lyden fra disse syste-
mer er elendig, og du kan godt 
glemme alt om HD-kvalitets-
oplevelser fra Blu-ray-filmen, 
for slet ikke at tale om dine 
cd’er og dvd-film. Både de nye 
HD-medier og din nuværende 
samling fortjener en ordentlig 
behandling, så du kan få en 
ordentlig oplevelse.

Kom ind i Hi-Fi Klubben og 
oplev forskellen – så hjælper 
 vi dig sikkert i mål!

vær at vide

Peder Andersen
Peder Andersen
Butikchef, Roskilde

5
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mød netværkSmeSteren
Denon 7.1-kanals surrounD-receiver

Den nye AVR-1912 er til dig, der vil have det 
hele. Du får 7 x 90 watt og indbygget netværks-
funktion. Via AirPlay kan du trådløst streame al 
din musik fra iPhone/iPad/iPod touch samt din 

iTunes-musiksamling på pc’en over til anlægget. 
Andre lækkerier er fuld 3D-understøttelse med 

Audio Return Channel, analog-til-HDMI-videokon-
vertering og hele 6 HDMI-indgange til dit udstyr. 

En receiver, du ikke vokser fra foreløbig! avr-1912

3.999,-

Hvor STor SkAl 
MoToreN I dIN 
HJeMMebIo være? 

via

Spotify via airplay 
– Sådan Skal det gøreS!
Med Spotify-musiktjenesten 
har du frit valg mellem 10 mil-
lioner musiknumre. Men hvis 
du er nødt til at tænde dit tv for 
at navigere i musikken – eller 
møjsommeligt taste dig frem via 
fjernbetjeningen og anlæggets 
display – går fornøjelsen snart 
fløjten.

En række af Denons surround-
receivere har netværksfunktion 
med AirPlay. Dermed kan både 
Spotify, WiMP og andre online-
musiktjenester streames direkte 
over på anlægget fra din iPhone, 
iPad eller iPod touch – trådløst 
fra sofaen. 

Hvorfor nøjes med konkurren-
ternes stenalder-betjening, når 
Denon og AirPlay giver dig et 
superlækkert alternativ?

fakta

 6
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avanceret og økonomiSk
Denon 5.1-kanals surrounD-receiver
Et økonomisk og topmoderne alternativ til en fuld 
7.1- løsning. Du får 5 x 75 watt, Audyssey MultEQ 
rumkorrektion, auto-setup og Audio Return Chan-
nel for minimalt kabelrod. Via USB får du også 
ekstra fin digital lydkvalitet fra din iPod. avr-1612

2.999,-

god Start på 7.1-biografen
naD 7.1-kanals surrounD-receiver 
7 x 110 watt, auto-setup, dekodere for alle HD-lydfor-
mater, digitale HDMI ud- og indgange, analog-til-digital 
videokonvertering og HDMI-repeater for minimalt kabel-
bundt under dit tv – så er du klar til store filmoplevelser. 
Restlager! t747. norMalPris: 5.499,-

4.299,-

hjemmebio for feinSchmeckere
Denon 7.1-kanals surrounD-receiver
Her får du lyd, billede og funktionalitet i virkelig 
topklasse. Den nye AVR-3312 er audiofilt opbygget, og 
effekten er hele 7 x 125 watt. Med to HDMI-udgange kan 
du drive flad-tv og projektor samtidig, og du kan streame 
musik trådløst via AirPlay. avr-3312 

7.999,-

kvalitet i dag og i morgen
naD 7.1-kanals surrounD-receiver
Den nye T757 er opbygget med NAD’s geniale MDC-mo-
duler, så du kan opgradere med fremtidige teknologier. 
7 x 120 watt og en bomstærk strømforsyning forkæler 
både musik og filmlyd, og betjeningen er usædvanlig 
enkel og brugervenlig. Inkl. auto-setup. t757

7.499,-

hd-hjemmebio for alle
naD surrounD-receiver 
Nyhed med 7 x 100 watt og alt det nødvendige til ægte HD-hjemmebio, inkl. 3D-under-
støttelse, HDMI-videokonvertering og Audio Return Channel, så du kan nøjes med ét kabel 
til dit tv på væggen. Med auto-setup og brugervenlige menuer kan hele familien finde ud 
af at betjene hjemmebiografen. Forberedt for NAD DAB-modul (ekstraudstyr) t748

4.499,-

SpAr 1.200,-

via

SyStemetS hjerte
Surround-receiveren er hjer-
nen og hjertet i din HD-hjem-
mebiograf –  et fantastisk kon-
trolcenter, hvor du tilslutter alle 
dine billedkilder og sender sig-
nalet videre i digital kvalitet til 
flad-tv eller projektor. Altsam-
men med et absolut minimum 
af kabler, så designet på dit nye 
flad-tv ikke skæmmes af kabel-
bundter på væggen.

Men uanset antallet af kanaler 
og digitale finesser skal din re-
ceiver stadig have effekt nok 
til at trække dine højttalere i 
god kvalitet ved alle lydstyrker. 
Hvis lyden og tilslutningerne 
er på plads, går du til gengæld 
aldrig helt galt i byen. Kom 
ind i Hi-Fi Klubben og lad os 

vise dig de mange 
muligheder.

hør efter!

Jan Rysz
Jan Rysz
Butikchef, Randers

7
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nye Stjerner 
i budgetklaSSen 

Dali 5.1-højttalersysteM
Med den nye ZENSOR-serie har DALI igen overgået sig selv for at give dig stor lyd og 

flot finish til små penge. Den kompakte ZENSOR 1 er lige til at placere på en hylde el-
ler på væggen via det integrerede vægbeslag. ZENSOR 5 er en solid gulvhøjttaler med 

masser af dynamik. Hvis du vil have endnu mere bund i lyden, kan du evt. supplere 
med DALIs nye og bomstærke SUB E-12F subwoofer (3.699,-). Zensor 1 / 5 / vokal  

7.395,- (ekskl. suBwoofer)

lAd dÅSelydeN  
blIve I 
SUperMArkedeT

 8
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elegant og avanceret
B&w 5.1-højttalersysteM 
B&W’s 600-serie giver dig fornem lydkvalitet til både 
film og musik, hvilket bekræftes af utallige testvinder-
priser. Supplér evt. med den kompakte ASW610-
subwoofer, som yder 200 watt og giver ekstra råstyrke 
og fylde i bunden (4.499,-). DM684 / DM686 / htM62 

12.795,- (ekskl. suBwoofer)

Solid danSk kvalitet
Dali 5.1-højttalersysteM
Danske DALI giver dig både råstyrke og finesse i 
hjemmebiografen. Et rigtig godt allround-højttalersy-
stem til en fornuftig pris. Vil du også have den helt 
dybe bas, kan du supplere med en CONCEPT SUB 
12 subwoofer (kr. 3.699,-). concePt 6 / 1 / center

SyStempriS: 4.995,- (ekskl. suBwoofer)

Stor lyd til Små penge
arGon 5.1-højttalersysteM
Dette nye kompakte system i Argons elegante 
Curve-design giver dig alt, hvad du behøver for 
at fylde stuen med herlig 5.1-kanals surroundlyd 
uden samtidig at fylde stuen med højttalere eller 
sprænge budgettet. junior 40. norMalPris: 3.594,-

2.994,-

lAd dÅSelydeN  
blIve I 
SUperMArkedeT

SpAr 600,-

SpAr 1.700,-

INkl. SUbwoofer

hør før du handler
Du køber vel ikke en ny bil 
uden at prøvekøre den først? 
De fleste af os vil også gerne 
lige en tur i prøverummet, in-
den vi køber nyt tøj, ikke sandt?

Når det handler om lyd, er det 
imidlertid en helt anden histo-
rie. Det er måske heller ikke så 
mærkeligt – i de store elektro-
nikvarehuse er det jo næsten 
umuligt at prøvelytte noget som 
helst. Det er lettere sagt end 
gjort at høre forskel på de fine-
re musikalske nuancer omgivet 
af kunderadioer, computerstøj 
og støvsugere. 

I Hi-Fi Klubben lægger vi vægt 
på, at du skal kunne lytte dig 
frem til det helt rigtige anlæg, 
uanset om det handler om 
stereo eller hjemmebio. Derfor 
har vi ordentlige lytteforhold 
i alle vores butikker. Og vi har 
entusiastiske medarbejdere, 
som hellere end gerne demon-
strerer det ene anlæg efter det 
andet, lige indtil du finder det, 
du vil have. Det manglede bare 
andet – du skal trods alt leve 
med dit anlæg i mange år frem-
over.

Det er svært at købe tøj i blinde. 
Og det er mindst lige så svært 
at købe lyd uden at lytte. Kom 
ind i Hi-Fi Klubben og prøve-
hør dit nye anlæg!

vær at vide

Lars Bo Pedersen
Lars Bo Pedersen
Butikchef, Aalborg
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Har du det perfekte rum 
til at indrette en fed 
Hjemmebiograf, f.eks. 
i kælderen? så se Her, 
Hvordan du kan komme i 
mål i Helt suveræn stil. 
dine venner vil dåne af 
misundelse – og de bliver 
ikke til at sparke ud af 
døren igen!

Vi har været på besøg hos en af Hi-Fi Klubbens 
kunder, som har fundet hammer, sav og tegne-
bog frem og bygget en hjemmebio i luksusklas-
sen. Så lækkert kan det gøres, også uden at du 
bomber din økonomi tilbage til stenalderen. Det 
er bare at gå i gang.

forkæl akustikken
Fliser og hårdt loft er den direkte vej til kata-
strofen – lyden bliver alt for hård og anstrengt. I 
vores biograf er betonloftet beklædt med lægter 
og 10 cm isolering. Yderst sidder et lag troltex-
plader, der har en god lyddæmpende effekt. 

Gulvet er her belagt med grå 50x50 cm tæp-
pefliser, men du kan også med fordel vælge et 
tykt gulvtæppe. Ud over en god akustik er det 
også med til at skabe den rette biografstemning. 

Parallelle flader (modsatte vægge og gulv-
loft) giver stående lydbølger og dermed også en 
uheldig akustik. Derfor skal du ikke nødvendig-
vis prøve at rette op, hvis f.eks. loftet skråner. 
Det kan fint være en fordel.

forkæl siDDeMusklen
I den perfekte hjemmebiograf skal der selv-
følgelig også være plads til gæster, så du har 
nogen at dele dine oplevelser med. En sofa el-
ler gode stole kan sagtens gøre det, men det er 
faktisk muligt at købe ægte biografstole, hvis 
det skal være HELT rigtigt. Husk at lave en god 

midterplacering til dig selv, når du virkelig skal 
forkæles. Husk også, at alle skal have frit udsyn 
til lærredet. 

Vores biograf har ni biografstole, fordelt med 
fire foran og fem bagved. Bageste række er for-
skudt og hævet op på et 25 cm plateau for optimalt 
udsyn. Plateauet er ekstra forstærket og beklædt 
med tæppefliser for at gøre det helt lyddødt.  

De store tinG sker i Mørket
Den optimale hjemmebiograf skal naturligvis 
have en fornuftig HD-projektor. Men et godt 
lærred er næsten lige så vigtigt – en pudset hvid 
væg er IKKE god nok. Et rigtigt projektorlærred 
er lavet til at reflektere lyset med god spredning, 
så alle får et godt billede. Og farvegengivelsen 
bliver lysår bedre end med selv den bedste bøt-
te maling fra byggemarkedet. 

I en rigtig hjemmebiograf skal der være fuld-
stændig, aldeles og totalt mørkt. Ellers kan du 
kysse billedkvaliteten, sortniveauet og oplevel-
serne farvel. Sørg for, at du kan lukke alt dagslys 
ude – så kan du også nyde din hjemmebiograf i 

HvIS deT  
SkAl være...

 10
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de lyse timer. Vægge bør generelt være mørke, 
så lyse billeder ikke reflekteres unødigt. 

I vores biograf er der ophængt et tykt rødt 
velour-gardin langs den ene sidevæg. Ud over at 
optimere lyden giver dette også den helt rigtige 
biografstemning. De øvrige vægge er pudsede 
og malet koksgrå.

feD lyD skal Der til
Det rette anlæg til din hjemmebio afhænger i høj 
grad af dit rum og ikke mindst økonomien. Men 
som hovedregel kan den rigtig fede lyd fås langt 
billigere, end mange tror. Når det SKAL være, 
anbefaler vi som minimum en Blu-ray-afspiller, 
en god surround-receiver (forstærker) og et 
5.1-højttalersystem (to fronthøjttalere, center-
højttaler, to baghøjttalere og en subwoofer). 

Skal der endnu mere smæk på, kan du sup-
plere med en ekstra sub og et par sidehøjttalere. 
Hertil skal naturligvis bruges de rette kabler i en 
ordentlig kvalitet mellem apparater, projektor 
og højttalere.

God fornøjelse med din nye hjemmebiograf!

lyD oG BilleDe leveres af
Denon DBP-1611UD Blu-ray-afspiller

Denon AVR-3312 surround-receiver (funge-
rer som forforstærker)

NAD M25 effektforstærker
2 x DALI MENTOR 6 fronthøjttalere

DALI MENTOR VOKAL centerhøjttaler
2 x DALI MENTOR LCR baghøjttalere
2 x DALI IKON SUB MK2 subwoofere

Optoma HD87 projektor
136” fastrammelærred

Diverse kabler fra Argon, QED og van den Hul

11
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kompakt alt-i-ét med blu-ray
Denon Blu-ray stereosysteM 

Her får du ægte HD-filmoplevelser og høj kvalitet fra både iPod, cd, dvd, radio samt 
tv-lyd via de analoge indgange. Med hele 2 x 65 watt kan du få flot lyd ud af et sæt 

gode hi-fi-højttalere, f.eks. det viste STILE-system fra danske DALI. D-X1000BD

dX1000  6.999,-   /   Stile 2.1 SyStem  4.097,-

nem vej til Stor tv-lyd
Boston sounDBar-højttaler
TVee 25 er en smart og økonomisk soundbar-højttaler, 
som giver dig stor tv-lyd uden store højttalere. Opsæt-
ning og betjening er superenkel, og du kan styre tænd/
sluk og lydstyrke med din nuværende tv-fjernbetjening. 
Inkl. trådløs subwoofer. tvee 25

2.699,-

den lækre løSning
B&w aktive højttalere
De EISA-vindende MM-1 er ikke bare aktive højttalere 
– de er det ultimative inden for kategorien! Stil dem 
ved siden af dit flad-tv og få luksuslyd uden anlæg og 
store højttalere. Også en ideel løsning til din pc med 
optimal digital lyd via USB. MM-1

3.699,-

den Suveræne løSning
B&w sounDBar-højttaler
Højkvalitets 5.1-kanals forstærker, indbygget subwoo-
fer, avanceret B&W-teknologi og fantastisk finish gør 
Panorama til markedets suverænt bedste soundbar-
system. Her har du et reelt alternativ, hvis du vil have 
stor filmlyd uden stort anlæg. PanoraMa

9.999,-

Bjarke Lippert
Bjarke Lippert
Butikchef, Århus

vi har den fede lyd de 
glemte at putte i dit tv
Dagens superslanke flad-tv lev-
ner kun plads til bittesmå højt-
talere, som snyder dig for halv-
delen af filmoplevelsen. Hvis 
du ikke har lyst til en komplet 
surroundløsning, kan du stadig 
komme langt ved at slutte tv’et 
til dit stereoanlæg, alternativt 
et sæt aktive højttalere eller en 
”soundbar”. Så får du en lyd, 
som både du og billedet kan 
være bekendt. 

Kom ind i  butikken og lad os 
vise dig de mange muligheder 
– det kan gøres både nemt, bil-
ligt og elegant!

hør efter!
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økonomiSk vellyd
Dali lofthøjttaler
En god og økonomisk løsning til baggrundsmusik i 
f.eks. køkken og badeværelse, til side/bagkanaler 
i din hjemmebiograf og andre steder, hvor du ikke 
behøver den allerfineste og mest præcise hi-fi-
lydkvalitet. PhantoM koMPas 6M

1.399,- /pr Stk. 

hi-fi-kvalitet i loftet
Dali loft/væGhøjttaler  
Her får du en lydkvalitet, som kan måle sig med mange 
traditionelle kompakthøjttalere, selv uden hjælp fra en 
subwoofer. Det kvadratiske design falder naturligt ind i 
de fleste indretninger, uanset om højttaleren sidder i loft 
eller væg. PhantoM lektor 

1.999,- /pr Stk. 

Drømmer 
du om uSynlige højttalere?

Gider du bare ikke se på højttalere i stuen, 
hverken ved siden af dit flad-tv eller andre 
steder? Så byg lyden ind i væggen og loftet! 
På denne måde kan du få lækker lyd både til tv 
og hjemmebio, uden at du samtidig skal se på 
firkantede kasser og grimme kabler.

Hi-Fi Klubben har markedets suverænt største 
udvalg i højkvalitets indbygningshøjttalere, 
og vi dækker ethvert behov, lige fra stilfærdig 
baggrundsmusik i køkkenet til multikanals bio-
graflyd i tordnende hi-fi-kvalitet. 

I vores hovedkatalog og på hifiklubben.dk fin-
der du masser af tips og info til indbygnings-
løsninger. Du er også altid velkommen til at 
komme ned i en af vores butikker og spørge løs 
– vi har løsningen til dig!

Mål omhyggeligt ud, hvor højttaleren 
skal sidde og tegn udskæringshullet op 
(en skabelon til formålet følger normalt 
med højttaleren).

Montér de højttalerkabler, du i forvejen 
har trukket hen over loftet. Herefter 
kan du fastgøre højttaleren i loftet ved 
hjælp af de specielle beslag, der svinger 
ud til siden.

Skru omhyggeligt højttaleren fast med 
en håndskruetrækker og montér evt. 
ramme og frontgitter. Herefter er din 
nye lofthøjttaler klar til brug.

Skær hullet ud med en stiksav eller 
lignende. Inden du gør dette, skal du 
selvfølgelig være helt sikker på, at du 
ikke ødelægger elkabler, spær m.m. på 
den anden side. 

1 3 42
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et fund for filmentuSiaSter
Panasonic 46” PlasMa-tv
Full-HD THX-certificeret plasma-tv med 
suveræn billedkvalitet og en perlerække af 
nye finesser, inkl. 3D, Smart TV og pause/
optagefunktion via USB. NeoPlasma-panelet 
giver dig en uovertruffen sortgengivelse, og 
hvis du er filmentusiast, men ikke ønsker 
at tage springet til en HD-projektor, er TX-
P46GT30Y noget nær den optimale løsning 
– specielt når du også kigger på prisen. Også 
42”. tX-P46Gt30y

9.990,- eller lavere*

oplev MArkedeTS   bedSTe flAd-Tv 
I dIN HI-fI klUbbeN  bUTIk

klarer det hele
Denon Blu-ray-afsPiller
Denons mindste model klarer næsten alle diskfor-
mater, inklusive SACD og Blu-ray 3D-film. Du kan  
afvikle musik, video og fotos fra pc’en via netværk, og 
du kan gøre det samme via USB på fronten. En seriøs 
afspiller til overkommelig pris. DBP-1611uD

3.299,-

alle de nyeSte fineSSer
naD t567 Blu-ray-afsPiller 
Den nye T567 giver dig en lynhurtig og komplet 
Blu-ray-afspiller til en yderst fornuftig pris. Du får 
3D-understøttelse, og via dit netværk kan du trådløst 
”streame” hele din samling af lyd og billede fra pc 
eller netværksharddisk. naDt567

2.499,-

plaSma i SærklaSSe
Panasonic 50” PlasMa-tv
Full-HD EISA-vindende high-end plasma-tv i eks-
klusivt design med glasfront og alt, hvad hjertet kan 
begære af tekniske lækkerier, inkl. 3D og Smart TV. 
Film- og tv-oplevelser på et helt nyt niveau! Inkl. to 
sæt 3D-briller. Også 55 og 65”. tX-P50vt30y

13.990,- eller lavere*

FEDT BILLEDE

TYND LYD
!

FEDT BILLEDETYND LYD
!

 14

111003_Hjemmebioindstik_DK_KINO_208x278.indd   14 12-09-2011   20:23:07



*nogLe priser kan være sænket yderLigere efter trykstart. se aktueL pris på hifikLuBBen.dk 

den helt vilde tv-lukSuS
saMsunG 46” leD-tv
High-end Full-HD LED-tv med fantastisk 
elegant design og finish, Smart TV, 3D og 
pause/optagefunktion via USB. Billedkvalite-
ten er helt i top med micro dimming, så du 
kan se frem til en tv-oplevelse i særklasse 
på alle fronter. Du kan fjernbetjene via din 
smartphone, og som noget helt nyt medføl-
ger også en lækker 5”Android touch-screen 
tablet-fjernbetjening! Også 40, 55 og 60”. 
F-ue46D8005

13.990,-  eller lavere*

oplev MArkedeTS   bedSTe flAd-Tv 
I dIN HI-fI klUbbeN  bUTIk

lukSuS med fornuft
saMsunG 46” leD-tv
EISA-vindende Full-HD LED-tv, som vil give dig 
masser af ejerglæde og store oplevelser i årevis. Ul-
traslankt design, Smart TV, 3D, pause/optagefunktion 
via USB og fjernbetjening via smartphone – hvad be-
høver du mere? Også 32, 40, 55 og 60”. ue46D6505

8.490,- eller lavere*

Storformat for alle
BenQ DlP-filMProjektor
Kompakt 1920x1080 Full-HD projektor. BenQ 
har anstrengt sig til det yderste for at give dig 
bedst mulig billedkvalitet til en helt utrolig lav 
pris. Og du får alt det nødvendige til at få fuldt 
udbytte af Blu-ray og HD-spilkonsoller. w1100

7.990,- eller lavere*

FEDT BILLEDETYND LYD
!

FEDT BILLEDE

TYND LYD
!

lcd, led og plaSma
Blandt dagens flad-tv kan du 
vælge mellem tre grundtekno-
logier: LCD, LED og plasma. 

LCD- og LED-tv bruger samme 
panel-teknologi (flydende 
krystaller), og de fungerer fint 
under næsten alle lysforhold og 
med alle billedkilder. Hvis so-
len tit falder ind i din stue, eller 
hele familien skal kunne bruge 
tv’et uden betænkeligheder, er 
de et oplagt førstevalg. 

Plasma-tv er i stand til at lave 
rent sort i billedet, og det er 
et afgørende plus for mange 
filmentusiaster. Til gengæld er 
de mere følsomme over for 
lyset i lokalet, og stillestående 
billeder (f.eks. fra spilkonsol-
ler) kan forårsage såkaldt ”ind-
brænding” i skærmen. Plasma 
kan være utrolig flot, men kræ-

ver til gengæld lidt 
ekstra opmærks-
omhed.

fakta

Peder Andersen
Peder Andersen
Butikchef, Roskilde

15
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HoS oS SpArer  
dU peNGe pÅ  

deN lækre MÅde

FEDT BILLEDETYND LYD
!

fINd voreS 29 bUTIkker pÅ  
HIfIklUbbeN.dk - Tlf: 7014 0515

koM TIl GrATIS MedleMSAfTeN 
oG lær Mere oM HJeMMebIo 

tirSdag d. 18. okt. kl. 19.00-21.00
Intro-arrangement for dig, der står foran anskaffelse af ny 
hjemmebio. Vi forklarer de svære ord og giver dig tips til 
valg af tv, projektor, anlæg og højttalere.

torSdag d. 20. okt. kl. 19.00-21.00
Har du allerede en hjemmebiograf? Så kom ind og hør, 
hvordan du optimerer lyd og billede – også uden at det 
behøver at koste ekstra!

Arrangementerne er for medlemmer af Hi-Fi Klubbens Kunde-
klub. Et medlemskab er gratis, det giver masser af fordele, og 
du kan melde dig ind på et øjeblik. Du kan læse mere om kunde-
klubben og tilmelde dig arrangementerne på hifiklubben.dk

   køb NU 
    beTAl TIl febrUAr! .

 40” 4.990,-

kvalitet til kanonpriS
saMsunG 40”/46” leD-tv
Full-HD LED-tv med ultraslankt design, Smart TV og 3D-understøttelse. Her får 
du solid mærkevarekvalitet og avancerede funktioner til en utrolig lav pris, og du 
kan bruge din smartphone som fjernbetjening. Plug-and-play og dansk menusy-
stem bidrager til en lækker tv-oplevelse, og du får indbyggede digitale tv-tunere til 
både antenne, kabel-tv og satellit (Canal Digital). ue40D6205

46” 6.490,-  eller lavere* 
*nogle priser kan være sænket yderligere efter trykstart. se aktuel pris på hifiklubben.dk
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© MiRaclE FilM

© FOX

vor mange mænd bør en kvinde have sex med, før hun finder den rig-
tige? Ifølge Ally Darlings (Anna Faris) modeblad er tallet maksimalt 

20, ellers er chancen for at finde den eneste ene nærmest lig nul. Ally lover 
derfor sig selv, at hun aldrig vil overskride en snes elskere, men dagen efter 
vågner hun alligevel op ved siden af nr. 20, der endda er hendes tidligere 
chef. Nu er hendes eneste udvej at opsøge tidligere kærester og håbe på, at 
kemien har ændret sig til det bedre. Men hun får brug for hjælp. Heldigvis er 
hendes nabo (Chris Evans) ekspert i, hvordan man undgår ekskærester - og 
hvordan man finder dem igen.

’What’s Your Number?’ er en romantisk komedie om at lede efter den rigtige 
de helt forkerte steder. Anna Faris er kendt fra komedien ’Observe and Re-
port’ (2009) med Seth Rogen, mens Chris Evans kunne ses som titelrollen i 
superheltefilmen ’Captain America: The First Avenger’ tidligere på året.

h

KOmEdIE  / ROmANTIK

ORiGinal TiTEl 
What’s Your Number?

insTRuKTØR 
Mark Mylod

sKuEsPillERE 
Anne Faris, 
Chris Evans, 
Ari Graynor, 
Martin Freeman, 
Ed Begley Jr.

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
106 min.

PREMiERE

27-10

whAt’s 
yoUr 
NUmber? 
JaGTEn På vERdEns 
BEdsTE EKsKæREsTE 82,47%

80 sTEMMER
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okken Ferran Adrià er kendt som en af de mest 
innovative og vanvittige i sit fag. Han har tre 

Michelin-stjerner, og flere år i træk er hans restaurant 
El Bulli kåret som verdens bedste. I hans køkken blom-
strer gastronomien og kreativiteten. Hvert år lukker El 
Bulli i et halvt år, og Adrià tager sine dygtige kokke med 
i et regulært køkkenlaboratorium for at opfinde og på 
fornemmeste vis præsentere næste sæsons omfattende 
menukort. Alt kan lade sig gøre - blot er der ikke plads til 
gentagelser af tidligere afprøvede retter.

Dokumentarfilmen ’El Bulli: Cooking in Progress’ går 
tæt på den kreative proces fra de første eksperimenter 
til den færdige ret. I denne proces undersøges, testes og 
evalueres ingredienser og smagssammensætninger på 
en helt ny og spændende måde.

k

dOKumENTAR

ORiGinal TiTEl 
El Bulli: Cooking in Progress

insTRuKTØR 
Gereon Wetzel

MEdviRKEndE 
Ferran Adrià, 
Oriol Castro, 
Eduard Xantruch

land Tyskland 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
108 min.

PREMiERE

27-10

el bUlli: 
cookiNg iN 
progress 
i KØKKEnET i vERdEns 
BEdsTE REsTauRanT
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© uiP

KOmEdIE

ORiGinal TiTEl 
I Don't Know How 
She Does It

insTRuKTØR 
Douglas McGrath

sKuEsPillERE 
Sarah Jessica Parker, 
Greg Kinnear, 
Pierce Brosnan, 
Kelsey Grammer, 
Christina Hendricks

land 
USA 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
95 min.

PREMiERE

27-10

kviNDe
på spriNg 
saRah JEssica PaRKER i ny KOMEdiE

sE TRailEREn liGE 
nu På din MOBil!

læs MERE 
På sidE 13 

arrierekvinden Kate Reddy (Sarah Jessica Parker) 
kæmper dagligt med at balancere mellem et tids-

lugende arbejde samt at finde tiltrængt tid til familien 
- en stressende opgave, der ikke er helt ligetil. Da Kate 
bliver nødsaget til adskillige forretningsrejser til New 
York, og hendes mand får nyt job, bliver situationen blot 
mere anspændt. Endnu mere kompliceret bliver det, 
da Kates charmerende nye forretningsforbindelse Jack 
(Pierce Brosnan) viser sig at være en stor fristelse.

’Kvinde på spring’ er baseret på Allison Pearsons an-
melderroste bestseller og har Sarah Jessica Parker i den 
bærende rolle som karrierekvinden Kate. Som den char-
merende Jack ses den tidligere Bond-stjerne Pierce Bro-
snan (GoldenEye), og Greg Kinnear (Little Miss Suns-
hine) spiller Kates mand. Filmen er instrueret af Douglas 
McGrath (Emma, Infamous).

k

79,73%

96 sTEMMER
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© nORdisK FilM / PER aRnEsEn

dRAmA

ORiGinal TiTEl 
Viceværten

insTRuKTØR 
Katrine Wiedemann

sKuEsPillERE 
Lars Mikkelsen, 
Nicolaj Kopernikus, 
Tommy Kenter, 
Peter Plaugborg, 
Ditte Gråbøl, 
Julie Zangenberg

land 
Danmark 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
100 min.

PREMiERE

27-10

vicevAerteN
dansK dRaMa MEd laRs MiKKElsEn

en 60-årige Per (Lars Mikkelsen) er vicevært i et 
moderne boligbyggeri. På grund af sit dårlige hu-

mør og generelle sortsyn har Per kun to venner, som han 
tilmed hundser rundt med. Han har skubbet sin kone fra 
sig, og hans søn er i fængsel. En dag finder han en nøgen 
pige (Julie Zangenberg) i en tom lejlighed, som var hun 
dumpet ned fra himlen. Han tager hende med hjem, og 
det viser sig nu, at både Pers ryg og vennens dårlige knæ 
er helbredt. Hvordan er det sket? Er det pigen, der har 
helbredende kræfter? Vennerne har venner, der også 
skal helbredes, og da Per får nok og nægter dem adgang 
til pigen, kommer han på kant med alt og alle.

De to mandlige hovedroller i det danske drama ’Vice-
værten’ spilles af Lars Mikkelsen (En kærlighedshisto-
rie) og Nicolaj Kopernikus (Bænken). Pigen spilles af 
Julie Zangenberg, der var barnestjerne i familiefilmene 
’Klatretøsen’ (2002) og ’Fakiren fra Bilbao’ (2004). Hun 
er dog med sin rolle som Lone Hertz i ’Dirch’ (2011) og nu 
i ’Viceværten’ gået fra barne- til voksenskuespiller.

D
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sE TRailEREn liGE 
nu På din MOBil!

læs MERE 
På sidE 13 

a Tintin falder over et mystisk flaskeskib, begynder 
et eventyr for den unge reporter, hans hund Terry 

og vennen Kaptajn Haddock. De skal nu løse en gåde, der 
er efterladt af Haddocks forfader Sir Francis Haddock 
fra det 17. århundrede, som kan føre dem til piraten Red 
Rackhams gemte skat. Tintin og Haddock må nu forsøge 
at skaffe tre identiske modeller af Sir Francis’ skib, En-
hjørningen, men det går op for dem, at kriminelle også 
er ude efter skatten.

Hergés Tintin, der blev skabt i 1929, er flere gange fil-
matiseret som tegnefilm, men aldrig på samme ambiti-
onsniveau som nu, hvor man ved hjælp af motion cap-
ture har animeret skuespillernes bevægelser. Filmen er 
instrueret af Steven Spielberg (Indiana Jones-filmene), 
produceret af Peter Jackson (Ringenes Herre-trilogien), 
og handlingen tager hovedsageligt udgangspunkt i teg-
neseriealbummet ’Enhjørningens hemmelighed’ og fort-
sættelsen ’Rackham den Rødes skat’. Filmen vises i 3D, 
2D og med dansk og engelsk tale.

D

© sOny PicTuREs

ANImATION / AdVENTuRE / FAmIlIEFIlm

tiNtiN:   
- eNhjorNiNgeNs 
hemmeligheD 
TEGnEsERiE-lEGEndEn 
På dET sTORE læRREd

i udvalGTE BiOGRaFER

Læs mere om Tintin på side 46

ORiGinal TiTEl 
The Adventures of Tintin

insTRuKTØR 
Steven Spielberg

sTEMMER 
Jamie Bell, Andy Serkis, 
Simon Pegg, Nick Frost, 
Daniel Craig, Cary Elwes, 
Toby Jones, Tony Curran, 
Mackenzie Crook

land 
USA/New Zealand/Belgien 

PROduKTiOnsåR 
2011

sPillETid 
Afventer

PREMiERE

27-10

89,58%

643 sTEMMER
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To af nutidens mest succesfulde filmskabere er gået 
sammen om nye filmversioner af Tintin. Men hvad 
gør tegneseriefiguren så interessant, at selveste Steven 
Spielberg og Peter Jackson planlægger film om den 
unge reporter, der hverken er særlig moderne eller 
videre nem at filmatisere? 

Oktober 2011
46

FEATURE: TINTIN

intin er ikke nogen cool fyr. Tværtimod. Hans udseende er ke-
deligt og nærmest kønsløst, hans snusfornuftige væremåde 
nærmer sig det gammelkloge, han er ulidelig korrekt, og så 

er han tilmed umanerlig heldig, når det brænder på. Han har ingen 
superkræfter eller særlige evner og satser i stedet på sit intellekt og 
det særlige gå-på-mod, der har løst mangt et problem for ham selv 
og hans nærmeste ven. En dybt alkoholiseret drukkenbolt, der i mere 
eller mindre permanente raserianfald bander og svovler sig igennem 
de fleste af historierne i selskab med en forvirret professor, en hund 
og to fjollede betjente.

Hvis man ikke kan se fidusen i Tintin, er det med andre ord forståeligt. 
Ikke engang tegnestilen er ved første øjekast opsigtsvækkende, og 
universet er på alle måder ind til benet gammeldags.

Alligevel elsker millioner af mennesker Tintin mere end nogen anden 
tegneserie, imens mange andre i bedste fald stiller sig uforstående 
overfor den hype, der omgiver spejderdrengen og hans eventyr. For 
selvfølgelig kender man ham fra sin barndom, men at serien nærmest 
dyrkes religiøst af tintinologer (endda med egne tintinologiske tids-
skrifter) kan være en gåde. Især hvis man husker Tintin som en teg-
neserie ligesom alle de andre - bare en anelse mere kedelig i stregen 
end Splint og Co. og Asterix. Her vil Tintin-purister formentlig være 
stærkt uenige og forsvare Hergés ligne claire (den rene streg) som 
et genialt kunstnerisk valg med realistiske og gennemresearchede 
detaljer, der netop adskiller tegneserien fra senere kollegaers til sam-
menligning karikerede og dynamiske stil.

Om man kan lide universet eller ej, forbliver Tintin pioneren, der så 
dagens lys 17 år før Lucky Luke og hele 30 år tidligere end Asterix. 
Hergé grundlagde desuden fortælleformen for den klassiske europæi-
ske tegneserie, med større episke fortællinger der var tænkt som et 

langt forløb, og den unge journalists rejser til de fjerneste afkroge af 
verden blev stilistisk den mest indflydelsesrige på vores breddegra-
der. At stemningen desuden er vidt forskellig fra album til album, at 
Hergé som en anden Jules Verne ramte månelandingen plet, før den 
fandt sted, og at de racistiske tendenser i ’Tintin i Congo’ (1931) stadig 
skaber debat, gør på ingen måde myten om Tintin svagere. Man kan 
oven i købet tilføje blandingen af uskyld (i form af fx Tintin, Dupond og 
Dupont) og det politisk ukorrekte (Kaptajn Haddock) som endnu flere 
grunde til den evige fascination af tegneserien. Derfor gør det heller 
ikke noget, at titelkarakteren er en halvkedelig fyr uden personlig ud-
vikling. Tværtimod kan de fleste netop identificere sig med den ano-
nyme Tintin, der står i stærk kontrast til de farvestrålende bifigurer og 
det ofte eksotiske plot, der alt sammen tjener til helhedens nærmest 
perfekte balance.

Det er denne opgave, at finde kemien i Tintin, som Steven Spielberg 
og Peter Jackson har sat sig for at genskabe i biografen, og selvom det 
lyder nærmest umuligt, er de to herrer trods alt ikke hvem som helst. 
Spielbergs evne til at iscenesætte globetrottende og medrivende 
eventyr med hjerte er i visse tilfælde aldrig overgået, og Jackson har 
med ’Ringenes Herre’ både revolutioneret brugen af motion capture i 
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form af Gollum, og filmatiseret én af historiens mest fandyrkede for-
læg nogensinde til enorm tilfredshed for både purister og det almin-
delige publikum. Faktisk er kombinationen af Spielberg og Jackson af 
en sådan kaliber, at man sandsynligvis må lade Tintin ligge i flere årtier, 
hvis filmatiseringen ikke fungerer og dermed støde en potentiel gigan-
tisk franchise i graven før tid. Med 23 færdiggjorte albums fra Hergés 
hånd er der nemlig oceaner af materiale at kaste sig over - også selvom 
den nye film kombinerer elementer fra både ’Krabben med de gyldne 
klosakse’ (1941) (hvor Tintin møder Kaptajn Haddock for første gang) 
’Enhjørningens hemmelighed’ (1943) og fortsættelsen ’Rackham den 
Rødes skat’ (1944). 

Spielberg rettede for første gang sin opmærksom mod Tintin i 1981, da 
en anmelder sammenlignede ’Jagten på den forsvundne skat’ med den 
belgiske tegneserie. Instruktøren anskaffede sig straks flere albums 
for omgående at forelske sig i universet, og fra Hergés side var be-
gejstringen gengældt. ”Spielberg er den eneste, der nogensinde kan 
yde Tintin retfærdighed,” er han citeret for at have sagt. Måske med 
hentydning til tegnefilmen ’Tintin og Hajsøen’ fra 1972, der ikke faldt 
i Tintin-skaberens smag, og i 1983 havde Spielberg sikret sig rettighe-
derne til tegneserien. 

Vejen til film skulle dog blive meget længere end ventet. I 1984 plan-
lagde Spielberg i samarbejde med E.T.-forfatteren Melissa Mathison et 
manus, hvori Tintin kæmper mod elfenbens-jægere i Afrika. En slags 
”Indiana Jones for børn”, hvor Spielberg håbede på Jack Nicholson i 
rollen som Kaptajn Haddock. Projektet lettede aldrig, men uanset 
hvad har Tintin rumsteret i Spielbergs baghoved i næsten 30 år. De 
sidste brikker synes dog at falde på plads med Peter Jackson udmel-
ding om, at motion capture-teknikken ville være den bedste måde at 
gengive universet på, og Spielberg stod nu overfor karrierens første 
animerede film og hans første i 3D. Med Peter Jackson og Weta ved sin 
side (leverandør af digitale effekter til ’Ringenes Herre’ og ’Avatar’) må 
kvaliteten og detaljerigdommene forventes at være niveauet over det 
minutiøse, og man har bl.a. indkaldt Spielbergs Oscarvindende hoffo-
tograf, Janusz Kaminski, som lyskonsulent for Weta, for at give filmen 
den helt rigtige film noir-stemning og atmosfære.

Men før det hele begynder at lyde som en film, der fortaber sig i film-
mediets og effekternes uanede muligheder, må man ikke glemme at 
Spielberg, Jackson og Tintin er blandt de bedste formidlere i verden af 
rendyrket eventyr og altopslugende underholdning. Om det lykkes må 
tiden vise, men det ser ualmindeligt lovende ud. 

Hergé med det borgerlige navn Georges Prosper Remi, 
blev født i Etterbeek, Belgien. Han færdiggjorde i alt 
23 Tintin-albums fra ’Tintin i Sovjet’ (1929) til ’Tintin 
og Picaroerne’, der udkom som album i 1976. 
’Tintin og alfa-kunsten’ forblev ufuldendt. 

hergé (1907-1983) 

>



 

1 ann lind andERsEn 
filmanmelder
At der under det knæbuksede spejder-
drengsimage ligger tematikker om uforfal-
sket mod af den reneste slags, om at have en 
helvedes nysgerrighed og om at være en tro-
fast ven. Helt personligt har det også noget 
at gøre med de lange eftermiddage, hvor jeg 
i hans selskab rejste til fjerne egne langt væk 
fra mit barndomsværelse.
YndLingsaLBuM: ’Tintin i Tibet’ (1960). Ef-
tersigende også én af Hergés egne favorit-
ter. Tintin er ikke oppe mod en fjende, men 
på jagt efter sin forsvundne ven. Det er en 
historie, der i ægte buddhistisk ånd handler 
om at bevare sin tro, sit håb og sin medfø-
lelse, også overfor væsener, der ved første 
øjekast synes frygtindgydende.

2 casPER chRisTEnsEn 
komiker og skuespiller
Kaptajn Haddock gør serien til noget spe-
cielt. En alkoholiker som bander, ryger og 
aldrig skifter tøj er en sjælden heltekarakter.
YndLingsaLBuM:Castafiores juveler (1963)

3 BRian isKOv 
freelancejournalist og forfatter til 
’Den Store Troldspejlsbog’
I sig selv er Tintin jo en bleg og lidt utålelig 
spejderdengse. Det er mere kredsen af far-
verige bifigurer og Hergés rene, filmiske for-
tællestil, som gør historierne til klassikere.
YndLingsaLBuM: ’Tintin i Tibet’ er nok smuk-
kest, men jeg havde som dreng en udtalt 
svaghed for det mest atypiske og handlings-
løse af alle albummene, ’Castafiores juveler’. 
Det er rendyrket stiløvelse ud i sitcom og 
forviklingsfarce - og som sådan enormt vel-
lykket på en elegant og musikalsk måde.

4 BO GREEn JEnsEn, filmanmelder
Jeg voksede op med ’Illustrerede Klassikere’ 
og amerikanske superhelte, så Tintin er no-
get tillært, jeg indhentede som voksen, efter 
at fundet serien ret kedelig som knægt. Køb-
te og læste hele striben sammen med nogle 
bøger om Hergé.
YndLingsaLBuM: Jeg kan godt lide ’Den 
blå Lotus’ og ’Mission til Månen’/’De første 
skridt på Månen’ (1953-54), men jeg synes, 
’Tintin i Tibet’ er et fantastisk album. Hergé 
bryder igennem til et nyt lag og bruger det 
hvide, et fravær af farve, helt suverænt. An-
ders Østergaard gør meget ud af dét album i 
’Tintin og mig’ (2003), som man skal se, hvis 
man ikke allerede har gjort det.

5 FREdERiKKE lETT, filmskribent
I mit barndomshjem og hos mine bedste-
forældre fandtes den komplette samling af 
Tintin. Min far og min morfar læste dem alle 
højt og var begge fænomenale til at sprutte: 
”Splitte mine bramsejl” som Kaptajn Had-
dock eller synge ”Åh jeg ler - når jeg ser 
mig selv så skøn i spejlet der” som Madame 
Castafiore. 
YndLingsaLBuM: ’Castafiores juveler’ - hvor 
vi møder hele personkredsen. Det er egentlig 
ikke den mest spændende, men til gengæld 
den sjoveste. Og så var jeg lidt fascineret af, at 
det foregik på Møllenborg, og at man dermed 
fik et mere personligt indblik i karakternes liv.

6 chRisTian MOnGGaaRd, filmanmelder
Jeg har altid været fascineret af Hergés på 
én gang enkle og udtryksfulde tegninger og 
hans både ligefremme og komplekse histo-
rier, der er fulde af humor, eventyr og ele-
mentær spænding.

YndLingsaLBuM: Er delt i to, nemlig 'En-
hjørningens hemmelighed' og 'Rackham den 
Rødes skat',  ikke mindst fordi den koleriske 
og lidenskabelige Kaptajn Haddock og hans 
forfader spiller så vigtig en rolle i dem.

7 iBEn alBinus saBROE, filmanmelder
For det første er historierne fremragende og 
meget filmiske, tænk på ’Den blå lotus’ (1936) 
og ’Tintin i Tibet’. Men hånden på hjertet er 
det, jeg elsker allermest ved universet, hu-
moren og især Kaptajn Haddock og Madame 
Castafiore. Når folk ikke kan huske, hvordan 
man udtaler andres navne, minder det mig 
altid om Castafiores enorme register af for-
kerte måder at sige Haddock på.
YndLingsaLBuM: Hårdt presset vil jeg nok 
sige ’Enhjørningens hemmelighed’ og ’Rack-
ham den Rødes skat’, fordi det er et forry-
gende eventyr - og introducerer Tournesol.

8 lOnE schERFiG, filminstruktør
Tintin er nærmest som et fjernt familiemed-
lem. Han hører hjemme i en periode, hvor 
verden så anderledes ud.
YndLingsaLBuM: ’Krabben med de gyldne 
klør’ (1941). Det var albummet, jeg sparede 
sammen til og drønede ned og købte (det 
udkom på dansk i 1970 og hedder i dag ’Krab-
ben med de gyldne klosakse’, red.). Det er 
den Tintin-tegneserie, der gav mig det stør-
ste kick.

9 niKOlaJ sTEEn 
musiker, skuespiller og filminstruktør
Utrolig mange ting adskiller Tintin fra andre 
tegneserier. Det bliver en hel afhandling, 
hvis man skal tale om, tegnestilen, histori-
erne, persongalleriet, spejdermentaliteten, 
det sex-løse aspekt, Madame Bianca Castafi-
ore… Men skal man tale om dét, der adskiller 
Hergés stil fra mange andre, er det den rene, 
klare og præcise stil. Personligt synes jeg, in-
gen rigtigt er kommet op på siden af Hergé.
YndLingsaLBuM: ’Enhjørningens hemmelig-
hed’ og ’Rackham den Rødes skat’, som man 
godt kan betragte som et dobbeltalbum.

10 MORTEn sØndERGåRd, 
tegneserieekspert
Hergés eminente fortælleteknik gør ham 
til en af de allerstørste tegneserieskabere, 
denne klode har frembragt.
YndLingsaLBuM: ’Enhjørningens hemme-
lighed’ og ’Rackham den Rødes skat’. Begge 
skabt under 2. verdenskrig og den perfekte 
flugt fra den gru og det mørke, der hang over 
Europa.
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Tintin er tidligere filmatiseret flere gange. Som tegnefilm i 
spillefilmslængde i 60erne og 70erne, som animeret tv-serie i 
90erne, som fransk-belgiske realfilm i 1961 og 1964, og så må 
man ikke glemme Anders Østergaards dokumentar ’Tintin og 
mig’ fra 2003. Desuden skal Peter Jackson på sigt instruere 
’De syv krystal-kugler’, med Steven Spielberg  som producent.

tiNtiN pA film:

FRa TEGnEsERiEn ’KRaBBEn MEd dE 
GyldnE KlOsaKsE’ (1941) OG FilMEn 
’TinTin: EnhJØRninGEns hEMMEliGhEd’

49
Oktober 2011FEATURE: TINTIN 

TEGnEsERiEBillEdER: 'KRaBBEn MEd dE GyldnE KlOsaKsE’ 

© 2006 By casTERMan, BRuXEllEs OG dansK OvERsæTTElsE 

© 2006 By FORlaGET caRlsEn, cOPEnhaGEn

FilMBillEdER: © PaThé OG ElliPsE PROGRaMME
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INTERvIEW MED MADS MIKKELSEN

de tre musketerer’ er din første film, der rent faktisk er optaget i 3D. 
Mærker man det som skuespiller?
I starten troede jeg, at man skulle filme det fra forskellige vinkler. Det skal man over-

hovedet ikke. Det var sgu meget nemt at lave, og vi fornemmede det ikke rigtigt. Det er bare 
to-tre kameraer ved siden af hinanden. En sjælden gang skulle man måske lave en specifik 
bevægelse mod kameraet, men ellers var der ikke særligt meget, vi som skuespillere skulle tage 
stilling til det. Men det, jeg har set af filmen, ser vildt ud, og jeg synes 3D klæder netop dette 
univers ret fedt.
- Jeg har set en halv time af filmen, og det var noget  af det flotteste 3D, jeg endnu har set.
Fedt. Det er sgu godt at høre. På ’Clash of the Titans’ lavede man jo 3D-effekten bagefter. Det var 
noget helt andet - og det havde den så ikke liiiiige brug for. Ha ha. Men det var på det tidspunkt, 
hvor alle skulle være med på 3D. Men denne her gang, har man været forberedt.
- Du har tidligere fortalt, at det var fedt at slå løs på en dreng (den 19-årige Logan Lerman, 
der spiller D’Artagnan). Hvordan blev fægtekampen mellem jer to?
Jeg har ikke set det hele, men det var en meget lang sekvens, og så vidt jeg forstod, en af filmhi-
storiens længste fægtesekvenser overhovedet. Det er meget elegant fægtning og ikke ”Nu skal 
du få”-fægtning, men helt bittesmå detaljer, som teknisk set er rigtig svære. Vi brugte faktisk ti 
dage på at optage den ene scene og nogen gange på en planke 12 meter oppe i luften. Selvfølgelig 
med et reb som sikkerhed, men du skal altså ramme planken, og stadig være hurtig med det du 
laver. Men Logan var pissefed at slås med. For ham var det en helt ny verden, og han viste sig at 
være vildt god til det.
- Kunne du bruge nogle teknikker fra ’King Arthur’?
Det er en helt anden form for fægtestil, men det kunne jeg sagtens. Jeg har altid været gammel 
Bruce Lee-freak og gået rundt med nunchucks og den slags, da jeg var dreng. Derfor kender jeg 
rytmen i, hvordan man bruger sådan noget, og jeg er også gammel gymnast. Men det var stadig 
noget helt nyt og supersvært.
- Er der som skuespiller overhovedet plads til at improvisere i en stor produktion som denne?
Ja, det var der absolut, men det er småting, vi har fundet på, og man skal ikke begynde at lave 
historien om. Vi diskuterer nok mere på en dansk film. Det gør man ikke på samme måde her, 
selvom man sagtens kan komme med idéer og sige ”Jeg synes sgu, det er federe, hvis vi gør det 
sådan her.” Det har jeg kun oplevet som positivt fra instruktøren på alle de internationale film.
- Kan man overhovedet få noget med fra optagelserne, fx dit sværd?
Jeg stjæler altid et eller andet, men hvad fanden stjal jeg denne her gang? Fra ’Casino Royale’ tog 
jeg spillekortet, jeg vandt over James Bond med, men det har jeg givet videre til en samler. Fra 
’De tre musketerer’ tog jeg et eller andet barnligt - en klap for øjet tror jeg. Kostumerne var dyre, 
så dem var de ikke glade for at komme af med. Men hvorfor tog jeg egentlig ikke noget sværd? 
Jeg fik en bue med hjem fra ’King Arthur’, og den er jeg ret glad for.
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inTERviEw MEd Mads MiKKElsEn
aF sØREn sØndERGaaRd  /  FOTO: ROlF KOnOw/sF FilM

” Det er jo som regeL 
 uDLænDinge, Der er onDe. 
 Det er jo aLDrig amerikanerne.” 

-'Det er en sensommerdag i 
København, og Mads Mikkelsen 
stiller op til interviews på 
Islands Brygge. Årsagen er hans 
rolle som skurken Rochefort i en 
ny version af ’De tre musketerer’, 
og trods et tæt program taler 
Danmarks måske største film-
stjerne afslappet og velvilligt 
om alt fra 3D og remakes til 
internationale skurke-roller. 

Læs Mads Mikkelsens svar på brugernes spørgsmål på www.kino.dk
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- Der findes en del filmatiseringer af Alexandre Dumas’ roman 
allerede. Nogen husker bedst den med Charlie Sheen og Kiefer 
Sutherland fra 1993, andre filmene fra 70erne der havde Christopher 
Lee i rollen som Rochefort. Hvordan har du det med remakes?
’De tre musketerer’ er sådan en historie, hvor hver generation skal have 
sin egen udgave, som forhåbentlig inspirerer til at se de andre filmver-
sioner. Formsproget i film ændrer sig hurtigt, og generationen lige nu 
er altså vokset op med ’Ringenes Herre’ og ’Pirates of the Caribbean’. 
Og så er det måske ikke så dumt at lave et remake igen. Man kan altid 
spørge, hvorfor gør man det. Måske fordi de tidligere film ikke har været 
et værk. Det er jo ikke ’Taxi Driver’ eller ’Singin’ in the Rain’. Men histo-
rien i ’De tre musketerer’ er så fed, at man er nødt til at indspille den 
for hver generation. Det tror jeg, er grunden til, at man kan tillade sig 
at lave den igen. Man laver jo ikke en genindspilning af ’The Godfather’, 
som er et værk i sig selv. Det kan man jo ikke sige om nogen af de andre 
Musketer-film på samme måde.
- Man hører tit, at danskere altid spiller skurke i udenlandske film. 
Selvom du faktisk ikke er skurk i hverken ’King Arthur’ eller 
’Clash of the Titans’, er der vel noget om snakken?
Det er accenten. Det er jo som regel udlændinge, der er onde. Det er jo 
aldrig amerikanerne. Ha ha. Men ja, jeg har lavet to rigtige skurkerol-
ler, men jeg bliver ikke bedt om kun skurke. Hollywood har måske fået 
lidt mere fantasi og fundet ud af, at vi godt må have en lille accent. Jeg 
har ikke nogle problemer med det, men skulle man snakke fuldstændig 
flydende amerikansk, som de der 80er-amerikanske accenter, ryger din 
integritet. Du bliver selvfølgelig bedre hver gang, men at spille ”total 
American” bliver jo en parodi, og hvorfor skulle man så gøre det. Det er 
fint nok at komme af med sin accent, men jeg har set folk arbejde hårdt 
på det - og nøj hvor er det trist at kigge på. Folk bliver bare snakkemaski-
ner, der slet ikke spiller skuespil.
- Har du selv nogle favoritskurke på film?
Der er jo det med skurke, at de slet ikke er så ufede. Sådan en Gene 
Hackman i ’Unforgiven’, som vel på et eller andet plan er skurken - han 
er i al fald imod de gode. Det er en fantastisk superfed rolle. Og så er 
der Willem Dafoe i ’Wild at Heart. Jeg kan bare ofte lide dem, hvis de er 
langt ude.

- Var Le Chiffre din mest krævende udenlandske rolle?
Nej, overhovedet ikke. Det var walk-in-the-park. Når ting er meget kræ-
vende, er det fordi de er pissesvære eller fordi, at tingene ikke fungerer. 
Og sådan var det ikke her. Eller fordi du skal tilegne dig noget, før du kan 
spille rollen. Igor Stravinsky var meget mere krævende, for der skulle jeg 
lære fransk og russisk og spille klaver og dirigere. Det var en helt anden 
boldgade.
- Men Le Chiffre var alligevel hovedskurken i en James Bond-film. 
Det må da lægge et vist pres?
Det må man slet ikke tænke over. Det er sikkert det samme, hvis du går 
ind på fodboldbanen og spiller for en stor klub. Hvis du tænker på det 
pres, går du helt kold. Du kan jo slet ikke spille. Du bliver nødt til at sige 
”Det er en kamp. Jeg er fed nok. Derfor er jeg her,” ellers bliver du rigtig 
ærgerlig bagefter og tænker ”Nej, jeg slappede slet ikke af.” Jeg var der 
også et halvt år, og man kan ikke gå rundt og have ondt i maven i seks 
måneder. Det kan godt være, at 500 mennesker løber rundt omkring 
scenen, men det lukker man ude. Men efter indspilningerne kunne jeg 
mærke, hvor stor en film det var, men da vi lavede den, tænkte jeg ikke 
så meget over det.
- Foretrækker du at veksle mellem større og mindre film?
Ikke nødvendigvis, men nu du spørger, så ja. Det er ret rart. Jeg ville ikke 
blive ved med at hoppe rundt oppe i et reb med et sværd. Det ville må-
ske være ærgerligt fire år i træk. Omvendt ville det også være ærgerligt 
at bare sidde henover et kaffebord og have et hjemligt problem med sin 
kone fire år i træk. Vekslingen er skøn, man kan godt komme til at savne 
det ene og det andet. Nu lød det lidt kedeligt. Ha ha. Men begge dele kan 
altså være rigtig skønne.

Jeg stjæler altid et eller andet, 
men hvad fanden stjal 
jeg denne gang?

Læs mere om ’De tre musketerer’ på side 21

TRE yndlinGsFilM:
Taxi Driver (1976)
Gå og se (1985)
Tredjepladsen vil jeg holde 
åben til 20 andre film.

yndlinGssKuEsPillER: 
Jeg kan ikke komme uden om 
Robert De Niro. 

yndlinGsinsTRuKTØR: 
Martin Scorsese



Anders W. Berthelsen, Troels Lyby og Nicolaj Kopernikus er i denne måned aktuelle i komedien ’Klassefesten’ 
om tre kammerater, der på katastrofal om end mindeværdig vis genforenes med gymnasieklassen. 
Vi har bedt de tre skuespillere om at gøre status og tage en tur tilbage til dengang, højt hår og skulderpuder 
var på mode, en crossaint med rejesalat en delikatesse og Kim Basinger noget af det lækreste… 

aF sTinE TEGlGaaRd  /  FOTO: laRs hØGsTEd
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BLÅ Bog

anDers W. 
BertheLsen

KlassEFEsTEn - Blå BOG

KælEnavn: Jeg mener ikke rigtig, der var noget kælenavn.

MOTTO: Har lige været til gammel klassefest og kunne forstå, det 

var noget i retning af  ”uuaaa bauv bauv arrh”……og så noget med 

at falde? Ja, ved ikke helt, hvad det betød.
TyPE: Ja, det er jo lidt mærkeligt, men jeg var faktisk flere slags 

typer... stille mus og festabe.  
sTØRsTE dRuKTuR: På en klassetur til Norge. Det var på færgen. 

Det var noget med en elevator… en kaptajn… høj musik… et 

bildæk... Lille Jim der kastede op… Pyha vil aldrig tænke på det 

mere!
sTØRsTE BOMMERT:  Der er alt for mange. Måske da jeg sad fast 

i kirketårnet med en burger kl. 4 om morgenen. Der skulle jeg 

nok aldrig være kravlet op. Eller måske da jeg kastede en sten 

igennem den forkerte mands vindue. Eller da jeg kastede op på en 

udsmider. Det var heller ikke nogen god ide...
BEdsTE scORinG: En dag hvor jeg ikke orkede at prøve at score 

og bare fjollede rundt. Der endte jeg med at blive scoret af den 

smukkeste pige. Det blev sgu en meget god aften.

BEdsTE FaG: Historie. Fordi vi havde en super fed lærer. Og så 

drama.

væRsTE FaG: Tysk desværre. Kan nu meget godt lide det nu.

OFTEsT i MadPaKKEn: Kan ikke huske jeg har haft madpakke 

med siden 5. klasse. Så det har nok været noget fra bageren. 

BEdsTE MindE: Det hele er et godt minde. Både de gode og 

dårlige ting der skete. 
væRsTE MOdEdillE: De hvide strømper uden på buksebenene, 

den lysegrønne gele med ekstra hold og Stonewashed tøj.

FavORiTFilM:  ’9 ½ uge’ med Kim Basinger og Mickey Rourke. Vi 

syntes, Kim Basinger var noget af det lækreste, så vi så den flere 

gange og piftede og huede, hver gang hun kom på. Vi har været 

rimelige trælse.  
FavORiTBand: Sort sol, D-A-D og U2. Tidligere var det Limahl, 

men det snakker vi ikke om.
FavORiT BOG: Kan kun huske, at jeg læste manuskripter. 

hOBBy: At spille teater og undervise i børnedramatik. Være 

roadie for mine venner der havde et band. During the war… et 

legendarisk punk band fra Kolding.   
FREMTidsPlanER: Jamen, mine fremtidsplaner var, at jeg skulle 

søge ind på skuespillerskolen og være skuespiller.



KælEnavn: Nico, Nic. 

TyPE: Jeg var egentlig ret god til at snakke med alle. 

Så en lidt-af-hvert-type. Eller jeg var sgu min egen.

sTØRsTE dRuKTuR: Samtlige studenterfester husker jeg som 

nogen, der endte i lykkelig druk og fest til den lyse morgen.

BEdsTE FaG: Var ret vild med fysik. Elskede de mærkelige fysik-

forsøg, og alt det der fulgte med.

væRsTE FaG: Jeg var ikke så pjattet med oldtidskundskab. Husker 

kun faget som støv.

OFTEsT i MadPaKKEn: Købte mad i kantinen. Madpakker har 

altid og er stadig i mine øjne svære at lave appetitlige…

væRsTE MOdEdillE: Kassebukser.

FavORiTBand: Sweet og Slade, Gasolin og Shu·bi·dua.

hOBBy: Gik til mange forskellige sportsgrene, så hobbyen var vel 

egentlig sport. 

sTØRsTE BEdRiFT: Da jeg fik 11 i fysik og kemi.

FREMTidsPlanER: Der var ingen fremtidsplaner, for jeg tænkte, 

at det kunne gå alle veje. Men jeg viste én ting, og det var, at jeg 

skulle ud og rejse. Og jeg tog derefter til USA i 10 måneder med 

rygsæk.
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niCoLaj
kopernikus

KælEnavn:  Trolde, Træls, Tony. 
MOTTO: ”Ka’ jeg bomme en smøg?” 
TyPE: Flipper med Duran Duran-hår. 
sTØRsTE dRuKTuR: Gymnasiefest under påvirkning af fadøl ind 
imellem spædet op med et sip fra en flaske æblesnaps, der var 
gemt udenfor i en Berberis busk. Vågnede senere op i busken.
sTØRsTE BOMMERT: Da jeg til den samme fest kastede mig 
ud i eletric boogie på dansegulvet. Robot moves og the snake. 
Hele svineriet! Det har ikke været et kønt syn! 
BEdsTE scORinG: En 3.g’er fra mat/fys. Kan ikke lige huske 
hendes navn.
BEdsTE FaG: Musik.
væRsTE FaG: Latin.
OFTEsT i MadPaKKEn: Det var vist bare rugbrød med spe-
gepølse. Ellers var der en bager ved siden af gymnasiet, der 
solgte croissanter med rejesalat (hvilket vi dengang anså for en 
delikatesse).
væRsTE MOdEdillE: En trøje med ærmer der kunne afmonte-
res ved hjælp af lynlåse og postkasse-røde cykelsko.

FavORiTFilM: ’Blade Runner’. 
FavORiTBand: Duran Duran, Spandau Ballet og Flock of 
Seagulls. I det hele taget bands med højt hår og skulderpuder i 
jakken.
FavORiT BOG: Hærværk (obligatorisk læsning i dansk).
hOBBy: Rockbandet (dengang mente jeg, bandet var det pri-
mære, og gymnasiet var hobbyen).
sTØRsTE BEdRiFT: Den pige jeg jagtede, blev rent faktisk min 
første rigtige kæreste. Sådan ”on and off” i hvert fald
FREMTidsPlanER: Rockmusiker med højt hår og skulderpuder 
i jakken.

troeLs LyBy

læs mere om ’Klassefesten’ på side 22
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FAMILIE

FamiLie
Barometeret 
Familiefilm kan være alt fra ’Monster House’ 
til ’Peddersen og Findus’, og ’Toy Story’ til 
’Mumitroldene’. Det gør genren usædvanlig bred, 
men du kan tjekke hvordan månedens familiefilm 
ligger på kino.dk’s vejledende barometer, så ingen 
børn keder sig i søvn eller får sig en forskrækkelse.

TinTin: 
Enhjørningens 
hemmelighed

FaR Til FiRE 
- tilbage til naturen

savannE BandEn
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Peter Plys vender den 13. oktober tilbage til det store 
lærred i ’Peter Plys - Nye eventyr i Hundredemeter-
skoven’. Som altid er den gule bjørn i selskab med 
Tigerdyret og Æsel, og på evig jagt efter sin livret, 
honning. Plysbjørnen er dog ikke den eneste elskede 
filmkarakter, der har en favoritspise:

TEEnaGE MuTanT ninJa TuRTlEs: Pizza
GaRFiEld: Lasagne
sKiPPER sKRæK: Spinat
hOMER siMPsOn: Donuts
snuRRE snuP: Gulerødder
TiMOn OG PuMBa: Insekter
saMsOn OG sally: Blæksprutter

FiLm-
karakterernes
Livretter

PETER Plys 
 - Nye eventyr i 

Hundrede-
meterskoven

For de STørSTe
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over 60 År 
meD ’Far tiL Fire’

an du ikke få nok af ’Far til fire’? Så er du hel-
dig, for der er ikke bare én, men flere nye 

film om familien på vej. Er det ikke nok, er der også 
alle de gamle film at kaste sig over. ’Far til fire’ er 
nemlig et af de mest sejlivede fænomener i dansk 
familieunderholdning. Lille Per og hans elefant 
udkom først som en avistegneserie i 1948 skrevet 
af Olav Hast og tegnet af Kaj Engholm. I 1953 ud-
kom den første filmudgave, der bare hed ’Far til 
fire’. Filmen blev en succes, og blev efterfulgt af 
otte Danmarks-klenodier frem til 1971. I 50erne 
udkom også tre Far til fire-bøger, og i 1997 blev 
Onkel Anders og co. opsat som en teaterforestil-
ling. Den nye Far til fire-filmserie, hvor ’Tilbage til 
naturen’ er den femte film, startede i 2005 og har 
været en stor succes. I 2012 forventes et sjette ka-
pitel med titlen ’Far til fire - til søs’. 

k
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DvD OG BLU-RAy

Top 3 
GAMING
uGe 37:

XboX 360:
1. DeAD IslAND
2. WArhAMMer 40.000:   
 spAce MArINe
3. DrIver: 
 sAN FrANcIsco
 

se Mere pÅ BlocKBusTer.DK

Pc:
1. DeAD IslAND
2. WArhAMMer 40.000:   
 spAce MArINe
3. WorlD oF WArcrAFT:   
 cATAclysM

PlayStation 3: 
1. DeAD IslAND
2. resIsTANce 3
3. GoD oF WAr: 
 collecTIoN voluMe II

Top 10 
sAlG Blu-rAy 
uGe 38:

dRivE anGRy udGivElsE 04/10

aRThuR 3: dE TO vERdEnER udGivElsE 11/10

PRiEsT udGivElsE 12/10

ThE whisTlEBlOwER udGivElsE 18/10

ANDre Nye titler

’thor’ © uiP

I biografen var filmen kendt som ’Unknown Identity’, men på 
dvd og Blu-ray bruges den originale titel. I ’Unknown’ er Dr. 
Martin Harris (Liam Neeson) i Berlin med sin kone (January Jo-
nes) for at deltage i et topmøde, men efter han mister bevidst-
heden under et biluheld, har en anden mand overtaget hans 
identitet, og konen synes ikke længere at genkende ham. 

Filmen drønede ind på førstepladsen i de amerikanske biogra-
fer, da den havde premiere tidligere på året. Liam Neeson spil-
ler hovedrollen, ligesom han gjorde i den ligeledes populære 
action-thriller ’Taken’ fra 2009. January Jones er kendt fra ’X-
Men: First Class’ (2011) og tv-serien ’Mad Men’, mens filmens 
anden kvindelige hovedrolle, Diane Kruger, kunne ses i Taranti-
nos ’Inglourious Basterds’ (2009).

udGivElsE 18/10

dvd & Blu-Ray

 1. Thor

 2. FAsT & FurIous 5

 3. rIo

 4. Alle For éN

 5. hAll pAss

 6. BorN To rAIse hell

 7. WorlD INvAsIoN: BATTle los ANGeles

 8. lIMITless

 9. reD rIDING hooD

 10. The eAGle

i
N

D
h

o
l

D
D

v
D

 o
g

 b
l

U
-
r

A
y

Scan og se video

UNkNowN
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GaMinG OG FilM-GadGETs!
ThE advEnTuREs OF TinTin: 
ThE sEcRET OF ThE unicORn - ThE GaME 

acTiOn / advEnTuRE / PlaTFORM  
PlaTFORM PlAySTATION 3, 
XBOX 360, PC, WII, dS, 3dS

udGivElsE 20/10 BaTMan: aRKhaM ciT y
acTiOn
  
PlaTFORM PlAySTATION 3, 
XBOX 360, PC

udGivElsE 21/10

Oktober byder på Steven Spielbergs længe ventede filmatisering 
af ’Tintin’. I den forbindelse er der et nyt spil ude, hvor man selv kan 
spille som journalisten og eventyreren Tintin, der tager på skatte-
jagt med sin trofaste hund Terry og sin ven Kaptajn Haddock.
’The Adventures of Tintint: The Secret of the Unicorn - The 
Game’ byder på klassisk platformsunderholdning, kampe på 
skibe, jagter på motorcykel samt hektiske flyveture i storm-
vejr. Udviklerne fra Ubisoft har arbejdet sammen med filmens 
skabere, instruktør Steven Spielberg og producent Peter Jackson, 
om at få spillets historie og stemning til at ligne filmens mest 
muligt. Spillere kan arbejde sammen i en speciel multiplayer-
verden baseret på Kaptajn Haddocks drømme, og til Xbox 360 og 
PlayStation 3 understøttes henholdsvis Kinect og Move.

Nattens ridder er tilbage. Og denne gang skal han holde lov og or-
den i det kriminelle distrikt, Arkham City, der er et højsikkerheds-
fængsel for Gothams underverden placeret midt inde i byen. Det 
betyder møder med flere af de kendte superskurke fra Batman-
universet, bl.a. Mr. Frost, Penguin, Two-Face, Riddler og Joker.

’Batman: Arkham Asylum’ fra 2009 er måske det mest kriti-
kerroste superheltespil nogensinde, og det gav i særklasse spille-
ren fornemmelsen af at være maskeret hævner. Der er selvfølgelig 
masser af nye gameplay-funktioner, våben at bruge, områder at 
udforske, og man kan nu spille som Catwoman i hovedhistorien og 
som Robin i bonusmissionerne.

l æs OMTalE aF FilMEn ’TinTin: 
EnhJØRninGEns hEMMEliGhEd’ På sidE 44

PlayStation®3 nu kun

kr. 1999,-

Køb markedets stærkeste spilkonsol til en ny stærk pris, og få spiloplevelser i  
High Definition og 3D, Blu-ray-afspiller, 160 GB harddisk og trådløst internet samlet  
i én lækker enhed.

SPIL MERE. BETAL MINDRE.

PlayStation®3 160 GB

PS3_PriceDrop_Ann104x139_Kino_DK.indd   1 27/09/11   09.18

ACE COMBAT™ ASSAULT HORIZON & ©2011 NAMCO BANDAI Games Inc. © GeoEye / JAPAN SPACE IMAGING CORPORATION © DigitalGlobe, Inc., All Rights Reserved. All 
trademarks and copyrights associated with the manufacturers, aircraft, models, trade names, brands and visual images depicted in this game are the property of their respective owners, and 
used by permissions. KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE, and the Xbox logos are trademarks of the Microsoft group of companies and are used under license from Microsoft. ”2”, 
“PlayStation”, “PS3”, “Ã“ and “À“ are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All rights reserved. 
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FilMGadGETs

ALT-i-éT MeD BLu-rAy
denon d-X1000 Blu-ray-stereosystem
Blu-ray-afspiller, 2x65 watt, indgang 
for analog tv-lyd og et sæt kompakte 
højttalere - så er du helt klar til både 
film og tv i høj kvalitet. 
6.999,-

Dagens superslanke fladskærms-tv
levner kun plads til bittesmå højttalere, 
som slet ikke kan leve op til det flotte billede. 
Heldigvis er der hjælp at hente - der skal bare 
nogle ekstra watt og en ordentlig højttalerløsning til. 
Det kan man få på rigtig mange måder, og her 
viser vi en lille håndfuld af dem. 

SÅdAN FÅR du FEd
FIlmlyd dERHJEmmE

PrÆSeNTereS i SAMArBeJDe MeD

Så NeMT KAN DeT gøreS
Boston tvee 25 soundbar-højttaler
Smart og økonomisk soundbar, som 
giver stor tv-lyd i stereo uden store 
højttalere. Opsætningen er superenkel, 
trådløs subwoofer medfølger. 
2.699,-

VeLLyD På øKoNoMiKLASSe
argon 7340a v2 aktive højttalere
Fin lyd og flot finish til fornuftig pris. Her er 2x15 
watts højtalere, som nemt kan tilsluttes en subwoofer, 
hvis der skal endnu mere tryk på lyden. 
1.399,- PR. PAR

LÆKKerT i MiNiforMAT
B&W MM-1 aktive højttalere 
B&W’s EISA-prisvindende mini-højttalere 
yder 4x18 watt og giver utrolig klar og 
fyldig lyd fra de superkompakte kabinetter. 
Fjernbetjening medfølger. 
3.699,-

erSTATTer eT heLT ANLÆg
B&W panorama soundbar-højttaler 
Med en potent 5.1-kanals forstærker og 
indbygget subwoofer er B&W’s eksklusive 
soundbar et reelt alternativ til et komplet 
surround-anlæg. 
9.999,-
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VINd CHOKOBITES 
TIl dIG OG dINE VENNER
hAr Du SMAgT MArABouS 3 Nye VAriANTer? 
Nu har du mulighed for at vinde 5 kg af Marabous sprøde ChokoBites, som du kan 
dele med familie og venner.
Vi trækker 3 vindere: 1. præmien er 5 kg ChokoBites, mens 2. præmien er fire stk. 
biografbilletter og 3. præmien er to stk biografbiletter og en ChokoBites Menu. 
Deltag i konkurrencen ved at svare på nedenstående spørgsmål:

filmen 'tintin: Enhjørningens hemmelighed' er første del i en ny, 3D-animeret 
serie filmatiseret af Steven Spielberg. Læs yderligere omtale af filmen på 
side 44 i magasinet. i anledning af filmens premiere den 27. oktober udlodder 
vi 10 x 2 billetter. Deltag i konkurrencen ved at svare på følgende spørgsmål:

Svaret skal være modtaget senest den 30. oktober 2011

Svaret skal være modtaget senest den 30. oktober 2011

hvOR ManGE chOKOBiTEs-POsER Kan du 
FindE i KinO-MaGasinET            ?  a) 8   b) 10   c) 12

(inkl. på 
denne side)

hvad hEddER 
TinTins hund??   
d) terrY     e) ratata     F) futte

Send en sms til  1225 
med et af følgende svar:

'kino a' (hvis 8 stk)
'kino b' (hvis 10 stk) 
'kino c' (hvis 12 stk)

Scan og se video

KONKuRRENCE

VINd FRIBIllETTER 
TIl ’TINTIN: ENHJORNINGENS 
HEmmElIGHEd’

-

© sOny PicTuREs

Send en sms til  1225 
med et af følgende svar:

'kino d' (hvis  terry)
'kino e' (hvis Ratata) 
'kino f' (hvis futte)

KONKuRRENCE
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KOMMENDE FILM

PREMiEREFilM
i nOvEMBER

<
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03/11 
cOnTaGiOn
BRØndGR avEREns daT TER
anOnyMOus
aPOllO 18
ThE ThinG

10/11
Mia & MiGOO
JanE E yRE
nOGET i luF TEn

svindEl På hØJT Pl an
Eddie Murphy og Ben Stiller spiller sammen 
i komedien ’Svindel på højt plan’ om en over-
bebyrdet leder af en højhusbebyggelse, som 
sammen med ejendommens personale plan-
lægger et kup mod en Wall Street-kapitalist. 
Han har nemlig snydt dem og bor nu i luksus 
pent house-lejligheden øverst i ejendom-
men. 

17/11
nicEvillE
BE asT
50/50
POuPOuPidOu
OslO, 31. auGusTiliGhT saGa: 

BRE aKinG dawn - dEl 1
Bella (Kristen Stewart) og Edward (Robert 
Pattinson) bliver gift og tilbringer bryllups-
natten sammen, hvilket får konsekvenser for 
både vampyrerne og varulvene. ’The Twilight 
Saga: Breaking Dawn - del 1’ er første del af 
filmatiseringen af den sidste roman i bestsel-
lerserien.

24/11
aRThuRs JulEGavER æs
PiR anha 2

id:a
I den danske thriller ’ID:A’ vågner Aliena 
(Tuva Novotny) op ved en flod i Frankrig med 
et stort ar på maven og en taske med 2 mil-
lioner Euro, men uden erindring om hvad 
der er sket, eller hvem hun er. Instruktøren 
Christian E. Christiansen har tidligere lavet 
’Råzone’ (2006) og den amerikanske thriller 
’The Roommate’ (2011 ).
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90,38%

628 sTEMMER

90,38%

628 sTEMMER

85,4%

91 sTEMMER

89,01%

50 sTEMMER

88,11%

93 sTEMMER

sherlock holmes: 
A gAme of shADows
PREMiERE: 25.12.11

koNge, 
DAme, es,
spioN 
PREMiERE: 09.02.12

the rUm DiAry 
PREMiERE: 05.01.12

New yeArs eve
PREMiERE: 08.12.11

missioN: impossible 
– ghost protocol 
PREMiERE 26.01.12

1

2

4

3

5

MEsT vEnTEdE FilM På KinO.dK
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FILM-KRyDSORD 

Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv 'kryds og tværs" i emnefeltet) for at deltage
i konkurrencen om   3 x 1 kg slik. Husk at skrive dit navn og adresse i mailen.
     vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. oktober.

Si
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KOnKuRREncE

Præsenteres i samarbejde med 



Tallene i felterne danner et ord. Send løsningen til kontakt@kino.dk (skriv 'kryds og tværs" i emnefeltet) for at deltage
i konkurrencen om   3 x 1 kg slik. Husk at skrive dit navn og adresse i mailen.
     vi udtrækker tre heldige vindere. Send dit svar senest 30. oktober.

Jeg hedder Cinema 21:9

Jeg er en
filmoplevelse.

Ægte filmformat uden sorte felter yder spillefilm fuld retfærdighed. Billedkvaliteten er  
uforlignelig, og det samme kan siges om lyden. Når du dertil lægger tosidig Ambilight 
Spectra og Smart TV, får du en oplevelse, du ikke ønsker at gå glip af.

et must for alle 
filmelskere.

Almindeligt tv-format

Cinema 21:9 har 30 % større billedareal i  
forhold til det gængse tv-format 16:9

Ultrabredt Cinema 21:9

C I N E M A 21:9
Download en QR-læser 

til din smartphone,  
og scan taggen.



Gør din fladskærm
5 x bedre

Lej 5 Blu-ray film i 5 døgn for kun 150,-
og oplev FULL HD i hjemmebiografen

www.blockbuster.dk
For at se Full HD kræver det, at du har en Blu-ray film, samt en Blu-ray afspiller eller 
PlayStation 3, der er forbundet med et HDMI kabel til dit TV med Full HD opløsning.
De viste titler udkommer i oktober 2011. Tjek premieredatoer på www.blockbuster.dk.

Blu-ray film har 5 gange så god billedkvalitet, 
som et normalt TV-signal eller en DVD, og er den 
eneste måde, hvorpå du kan se ‘Full HD’ hjemme 
i stuen – og dermed udnytte din fladskærm fuldt 
ud. Til sammenligning er “HD” eller “HDtv” kun 
dobbelt så god kvalitet som en DVD. Lyden på 
en Blu-ray er også markant bedre end alterna-
tiverne. Jo bedre kvalitet – jo større oplevelse.

BB_ann_blu-ray_208x278_1909.indd   1 19/09/11   16.50


