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Den mørke skygge over CinemaCon
CinemaCon er den nye årlige biografkonference i Las
Vegas, tidligere var konferencen navngivet ShoWest, men
efter biograferne selv har overtaget begivenheden har det
betydet et navneskifte. Ja, faktisk ikke kun et navneskifte,
for konferencen er flyttet fra hotellerne Paris og Bally’s til
Caesar’s Palace. Fordelen ved det at afholde konferencen
på Caesar’s er, at dette hotel har en sal der er stor nok til
at rumme alle deltagerne på én gang. Begivenheden led
tidligere under at skulle fordele deltagerne på 2 sale.
Cameron, Lucas og Katzenberg
Over 4000 mennesker fra filmindustrien over hele kloden
deltog i år, hvor de nye arrangører skulle stå deres
svendeprøve. Den amerikanske biografsammenslutning, NATO havde dog
entreret med en meget erfaren herre indenfor dette felt; Mitch Neuhauser,
som med 20 års erfaring indenfor biografkonferencer nu står som general for
show’et.

Hele 23 danskere havde fundet vej til denne enestående begivenhed og kom i
øjenkontakt (nogen mere end andre) med den amerikanske filmindustris
største ikoner og mange af de største stjerner. I flæng skal nævnes; James
Cameron, George Lucas, Jeffrey Katzenberg, Colin Farrell, Cameron Diaz,
Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, Vin Diesel, Amy Adams, Hugh Jackman,
Helen Mirren, Russell Brand, Jack Black, Jason Segel o.m.a.
Flere instruktører havde også fundet vej, bl.a. Todd Phillips, som høstede
konferencens største bifald, da han impulsivt tilkendegav; ”Jeg er på
biografernes side i spørgsmålet om PREMIUM VOD, jeg er spillefilmsinstruktør, ikke TV-instruktør”.
Mandag den 28. marts var helliget det internationale med seminarer
som; “Beyond Hollywood: A Focus on Foreign & Local Productions
Throughout the World”, “The Digital World: News, Issues and
Challenges from Around the Globe” “Now Playing at
Your Theatre: Best Practices From The World of Exhibition”,
“BRIC: The Looming Boxoffice Giants of Tomorrow”. DB-formanden
havde, i sin egenskab af rådgiver for konferencen og Vice-præsident
i UNIC, fået æren af at være moderator under frokosten på ”The
International Day” og uddelte med rund hånd priser til Simon Burton
fra Rentrack og Jack Kline fra Christie, samt introducerede Jeffrey
Katzenberg og Warner-præsidenten Veronica Kwan-Rubinek. Dagen
blev afsluttet “CinemaCon 2011-Celebrating the Moviegoing
Experience”
samt
en
åbningsfest.
På
førstedagen
havde
undertegnede også lejlighed til at deltage i et møde, sammen med
øvrige kolleger i UNIC, med den nye MPAA-boss, Senator Chris
Dodd. Det viste sig at Chris Dodd har en dansk kone. DB har en
spion i MPAA!

Cameron Diaz

DB-formanden byder
Katzenberg velkommen
på scenen.
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Tirsdag den 29. marts var dagen for den traditionelle ”State of the
Industry”-tale fra Præsidenten af NATO, John Fithian og den
nyudnævnte formand for MPAA, Senator Christopher Dodd, som
begge hyldede biografoplevelsen i brede vendinger, senere på
konferencen skulle Chris Dodd’s udmeldinger dog vise sig at være
en anelse hule. Efterfølgende blev årets største succes’er hyldet og
DreamWorks præsenterede en række af deres kommende film;
”The Help”, som blev præsenteret af filmens fire bærende kræfter,
bl.a. Emma Stone. Colin Farrell præsenterede ”Fright Night” og en
yderst veloplagt Hugh Jackman gav os et spændende indblik i
Chris Dodd
”Real Steel” en af sæsonens kommende kæmpesucces’er. Derefter var det
Disneys tur, som selvfølgelig gjorde et stort nummer ud af ”Cars 2”, som
bl.a. blev præsenteret af hylemorsomme Larry the Cable Guy (som lægger
stemme til Mater, den ramponerede kranvogn.) ”Pirates of the Caribbean: I
ukendt forvand” fik selvfølgelig for fulde sejl, samt den kommende
efterårsferies ”Peter Plys”. Afslutningsvis bekendtgjorde Disney at ”The
Muppets” ville blive genoplivet i en ny spillefilm for biografernes store
lærreder. Dagen blev afsluttet med ”CinemaCon Independent and Specialty
Film Showcase” hvor følgende film blev vist; ”Thunder Soul”, ”The First
Grader”, ”Page One: A Year Inside The New York Times” og ”The Foo
Fighters: Back and Forth”

John Fithian

Onsdag den 30. marts blev startet med seminaret “Improving Your
Larry the Cable Guy
Business In Today’s Ever-Changing Market and What The Future May Hold”
fordelt over 5 forskellige sessions. Og så var det ellers Milliard dollar
klubbens tur; Jim Cameron, George Lucas og Jeffrey Katzenberg gav deres
syn på fremtiden, hvor bl.a. tanken om 60 frames/sec. blev præsenteret –
og guderne skal da også vide, at det giver dramatisk stor forskel om film
vises på de traditionelle 24 frames/sec. i forhold til 60. Rygtet vil vide at
Peter Jackson optager ”The Hobbit” i 48 frames/sec. og ”Avatar 2” vil blive
optaget i 60 frames/sec. Der er god grund til at opfordre biograferne til at
begynde at begynde at spare sammen til denne opdatering. Laser i stedet
for Xenon-lampen blev også nævnt, som næste teknologisk evolution.
Laser vil eliminere problemet med mangelfuldt lys på 3D film. Om
eftermiddagen havde Sony – paradoksalt nok – valgt at vise ”The
Hugh Jackman
Zookeeper”. Sidst på aftenen blev Morgan (”Supersize Me”) Spurlock’s nye
film om product placement ”POM Wonderful Presents: The Greatest Movie
Ever Sold” vist.
Torsdag den 31. marts blev en sort skygge kastet over arrangementet, idet
de 4 amerikanske studier Universal, Sony, Fox og Warner Bros.
bekendtgjorde at de ville iværksætte et nyt PREMIUM VOD-vindue 60 dage
efter biografpremieren. Tal lige om timing! Efter at man i 3 dage have
hyldet biografoplevelsen, bekendtgjorde nævnte 4 filmstudier, at de ville
give fanden i oplevelser på det store lærred. Nyheden sprang mens
undertegnede sammen med bl.a. John Fithian deltog i et møde i ”Film Theft
Task Force”, da Fithians telefon pludselig begyndte at gløde. Ja, det vil sige
mere end gløde, den sprang nærmest i luften med endeløse beskeder fra
rasende biografejere. Det er da også besynderligt og meget
uhensigtsmæssigt at biografejere skal få en sådan nyhed gennem pressen.
Da denne telefonstorm havde pågået i 10 minutter, måtte John Fithian,
tydeligt både opbragt og irriteret, forlade mødet med beskeden om at han
mest af alt havde lyst til at lade studierne sejle deres egen sø, med hensyn
til pirateri. I øvrigt bemærkelsesværdigt at filmstudierne involverer
biograferne i filmtyveribekæmpelse i samtlige lande, undtagen Danmark.
DB vælger at tolke det som at der ikke er et problem med dette uvæsen i
Danmark. Ellers bød dagen på en demonstration af 60 frames/sec. i James
Camerons kyndige hænder, en visning af ”The Warrior” med bl.a. Tom
Hardy, efterfulgt af en præsentation fra kommende film fra Lionsgate, bl.a.
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klip fra den nye ”Conan”-film med Jason Momoa i hovedrollen, ”The
Expendables 2” og ”One For the Money” med pragtfulde Katherine
Heigl. Og så var det Warner Bros.’ tur til at imponere biografejerne
med en lang række potentielle megahits; ”Harry Potter og
Dødsregalierne – 2. del” i 3D, biografernes helt, Todd Phillips,
præsenterede ”Tømmermænd i Thailand”, Clint Eastwood’s ”J.
Edgar” med Leonardo DiCaprio, ”Crazy, Stupid, Love” med Steve
Carell, en ny superhelte-film; ”The Green Lantern”, og sidst men
ikke mindst; ”Sherlock Holmes: A Game of Shadows”. Om aftenen
blev en række priser uddelt; “CinemaCon Visionary Award”: Tyler
Perry, “Male Star of the Year”: Ryan Reynolds. “Career Achievement Rosie Huntington-Whiteley
Award”: Helen Mirren, “Action Star of the Year”: Vin Diesel, “Comedy
Star of the Year”: Russell Brand, “CinemaCon Hall of Fame Award”:
“The Harry Potter Franchise” til filmens producent David Heyman,
“Male Star of Tomorro”: Chris Hemsworth, “Female Star of
Tomorrow”: Rosie Huntington-Whiteley, “Breakthrough Performer of
the Year”: Blake Lively, “Male Rising Star of 2011”: Jason Momoa,
“Female Rising Star of 2011”: Julianne Hough. Hele arrangementet
blev rundet af med en gigantfest omkring poolen i Caesar’s Palace.

København, den 29. april 2011
Julianne Hough

Kim Pedersen
Formand “Danske Biografer”

Tineke Rasmussen, Jan Christensen og
Per Matthiesen

Jens Kris, Finn Dyre,
i baggrunden Lotte Warming og Lone Hauge Kris

På vej til Las Vegas – Mette Schramm og Jonna Jensen
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