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Udarbejdet af Brancheforeningen Danske Biografer

Franchises i 2014
Af Kim Pedersen, Formand, Brancheforeningen Danske Biografer – 14/11/2013

Intet kan sætte bredere smil på biografejere og bankfolks læber, end franchises.
Disse ’properties’ har en vis forudsigelighed i indspilningerne, samtidig med at de bærer en let genkendelighed
over for det publikum, som skal se dem.
Foreløbig er 33 franchises premieresat i 2014.
Nedenstående en komplet oversigt.

PARANORMAL ACTIVITY: THE MARKED ONES
(UIP/Paramount) DK-premiere: 2/1-2014 (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2473510/
Trailer: Med Molly Ephraim, Crystal Santos og Richard Cabral. Instr.: Christopher Landon.
Denne gang handler det om en ung mand, der udsættes for en række fysiske ændringer og
overnaturlige hændelser.
De 4 foregående i franchisen har hhv. samlet 64.729, 73.508, 65.704 og 52.423
tilskuere foran biografernes store lærred.

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT
(UIP/Paramount) DK-premiere: 16/1-2014. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1205537/
Trailer: Med Chris Pine, Keira Knightley og Kevin Costner. Instr.: Kenneth Branagh. (“Henrik V”
(22.530), “Dead Again” (40.645), “Peter’s Friends” (26.020), “Stor ståhej over ingenting”
(83.800), “Mary Shelley’s Frankenstein” (47.014), “Hamlet” (58.600), “Tryllefløjten”
(4.179), ”Dobbeltspil” (2.213) og ”Thor” (81.291).
Jack Ryan, som ung CIA-analytiker, afdækker et russisk plot som vil få hele den
amerikanske økonomi til at kollapse under et terrorangreb.
Reboot af Jack Ryan-franchisen. Alec Baldwin, Harrison Ford og Ben Affleck har
tidligere spillet rollen i hhv. ”Jagten på røde oktober” (128.361), ”Dødens karteller” (147.616),
”Patrioternes spil” (172.309) og ”The Sum of All Fears” (71.655)
EMIL OCH IDA I LÖNNEBERGA
(Filmcompagniet) DK-premiere: 23/1-2014. (Tegnefilm)
Hjemmeside: http://www.sf.se/filmer/Emil-och-Ida-i-Lonneberga/
Trailer: Se hjemmeside.
Originale stemmer: Gustav Föghner, Tilda Ramde, Allan Svensson og Elisabet Carlsson.
Instr: Per Åhlin. (”Dunderklumpen” og ”Hundehotellet” (909)). Baseret på Astrid Lindgrens
”Emils hyss nr. 325”, ”När lilla Ida skulle göra nye hyss” og ”Emil med Paltseten”.
I Katthult i Lönneberga i Småland, bor Emil og hans søster Ida sammen med faren, Anton,
moren, Alma, karlen, Alfred, og stuepigen Lina. Emil er en sød lille dreng, der elsker at
hjælpe til, men hans hjælpsomhed ender som oftest i kaos.
Filmen markerer Emil fra Lønnebergs 50 års jubilæum.
DET REGNER MED FRIKADELLER 2: MADKAMPEN (“Cloudy with a Chance of
Meatballs 2”)
(1:35) (UIP/Sony) DK-premiere: 30/1-2014. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://cloudy-movie.com/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming30,60/12274/Det+regner+med+frikadeller+2.html
Originale stemmer: Terry Crews, Anna Faris og Neil Patrick Harris. Instr.: Cody Cameron og
Kris Pearn.
Flint Lockwood arbejder nu på Live Corp Company for hans idol Chester V. Men han er
tvunget til at forlade sin post, da han erfarer, at hans mest berygtede maskine stadig er i
drift, og spytter truende hybrider af mad-dyr ud i formidabelt tempo.
Etteren blev set af 133.277. Budget: $78 mio. (Udsendes også i 3-D)

ANCHORMAN: THE LEGEND CONTINUES
(UIP/Universal) DK-premiere: 30/1-2014. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1229340/officialsites
Trailer: Se hjemmeside.
Med Steve Carell, Will Ferrell, Paul Rudd, Luke Wilson, Jim Carrey, Liam Neeson, Harrison
Ford, Sacha Baron Cohen, Nicole Kidman, Kristen Wiig, Kirsten Dunst, Vince Vaughn, John
C. Reilly, James Marsden, Christina Applegate, Tina Fey og Greg Kinnear. Instr.: Adam
McKay.
Filmen foregår i 70’erne og følger San Diegos top-nyhedsvært.
Fortsættelse af “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” fra 2004, som blev set
af 928 (nihundredetotiotte) i Danmark. Filmen er dog senere blevet kult på DVD.
Budget: $50 mio.
FAR TIL FIRE – ONKEL SOFUS VENDER TILBAGE
(Nordisk) DK-premiere: 6/2-2014. (Familiefilm)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/81044.aspx?id=81044
Trailer: Med Jesper Asholt, Kurt Ravn og Bodil Jørgensen. Instr.: Giacomo Campeotto. (”Møgunger”
(305.299), ”Tempelriddernes skat II” (204.374), “Tempelriddernes skat III (210.120) og
”Storm” (106.770)).
Hele familien er på dyrskue for at hjælpe Onkel Sofus fra Australien med at vinde en
prestigefyldt malkekonkurrence. Men det er hårdt arbejde, når præmiekoen ikke giver mælk
og Sofus viser sig at være en sur, krævende mand, der trænger til at lære lidt om hvordan
man opfører sig i en rigtig familie.
Hele holdet er blevet skiftet ud. De 5 foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013, 392.472,
430.417 og 416.940.
KLASSEFESTEN 2 - BEGRAVELSEN
(Nordisk) DK-premiere: 6/2-2014. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/83139.aspx?id=83139
Trailer: Med Anders W. Berthelsen, Troels Lyby, Nicolaj Kopernikus, Anne Sofie Espersen, Kirsten
Lehfeldt, og Marie Askehave. Instr.: Mikkel Serup.
Thomas er glad og stolt. Han skal giftes og har netop udgivet et nyt album, men da nogle
dårlige anmeldelser ødelægger hans humør, prøver Niels og Andreas at muntre ham op med
en vild polterabend. Det går langt fra som planlagt. I stedet for strip og paintball ender de
tre venner pludselig dagen før Thomas bryllup til en begravelse. Men det er ikke let at skulle
sørge, når man lige har opdaget, at den afdøde har været i seng med ens kone; når man i
stedet for bårebuketter kun tænker på oprejsning eller når man desperat forsøger, at gennemføre den
mislykkede polterabend, uden at de efterladte opdager noget.
1’eren blev set af 517.799.
ROBOCOP
(Filmcompagniet) DK-premiere: 6/2-2013. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.facebook.com/Omnicorp
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/coming-30,30/13544/RoboCop.html
Med Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton og Samuel L. Jackson. Instr.: José
Padilha.
Året er 2029, et multinationalt konglomerat OmniCorp er førende indenfor robotteknologi.
Deres droner vinder amerikanske krige rundt om i verden, og nu ønsker de at bringe denne
teknologi til hjemmefronten. Alex Murphy er en kærlig ægtemand, far og en god betjent,
der gør sit bedste for at dæmme op for kriminalitet og korruption i Detroit. Efter at være
blevet kritisk såret i tjenesten, bruger OmniCorp deres bemærkelsesværdige robotteknologi
til at redde Alex' liv. Han vender tilbage til gaderne i hans elskede by med fantastiske nye evner, men med
udfordringer en almindelig mand aldrig stået over for før.
Endnu en meningsløs genindspilning. De tre foregående ”Robocop”-film blev set af hhv. 45.813,
57.654 og 10.372 i Danmark. Budget: $100 mio.
KLOKKEBLOMST OG PIRATFEEN (“Tinker Bell and the Pirate Fairy”)
(WD) DK-premiere: 13/2-2014. (Computeranimation fra Disney)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2483260/
Trailer: Originale stemmer: Tom Hiddleston og Christina Hendricks. Instr.: Peggy Holmes.
(”Klokkeblomst og vingernes hemmelighed” (72.830)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
Udsendes direkte på DVD i USA. ”Klokkeblomst og vingernes hemmelighed” fik
72.830 danskere til at sætte sig i biografernes magelige stole.

300: RISE OF AN EMPIRE
(Filmcompagniet/Warner) DK-premiere: 6/3-2014 (Action/drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1253863/
Trailer: Med Rodrigo Santoro. Efter en bog af Frank Miller. Instr.: Noam Muro.
Historien om, hvordan Xerxes blev denne ejendommelige gude-lignende skikkelse.
Mytologien går tilbage til hans fars død, Darius, fra kvæstelser i slaget ved Marathon i 490
f.Kr. Darius havde fortalt sin søn aldrig nogensinde at angribe grækerne, fordi kun en gud
kan straffe dem. Så Xerxes forsøger at forvandle sig til en gud for at få hævn…
Follow-up til ”300” (144.346)
CAPTAIN AMERICA: THE WINTER SOLDIER
(WD) DK-premiere: 27/3-2014. (Sci-fi/Action)
Hjemmeside: https://www.facebook.com/CaptainAmericaMovie
Trailer: Se hjemmeside.
Med Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Redford og Samuel L. Jackson. Instr.: Anthony
Russo og Joe Russo.
Steve Rogers kæmper for at finde sin rolle i vor moderne verden og slår sig sammen med
Natasha Romanoff a.k.a. Black Widow, for at bekæmpe en magtfuld fjende i Washington
D.C.
1’eren blev set af 64.288 i Danmark. (Udsendes også i 3-D)
RIO 2
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 10/4-2014. (Computeranimation fra Blue Sky)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2357291/
Trailer: Originale stemmer: Jesse Eisenberg, Jamie Foxx og Anne Hathaway. Instr.: Carlos
Saldanha. (”Robotter” (173.166), ”Ice Age” (279.859), ”Ice Age 2: På tyng is” (605.813),
”Ice Age 3: Dinosaurerne kommer”
(515.583) og ”Rio” (112.709)).
Blu, Jewel, og deres tre børn lever det perfekte tamme liv i den magiske by, Rio de Janeiro.
Da Jewel beslutter sig for at børnene skal lære at leve som rigtige fugle, insisterer hun på
at familien vover sig ind i Amazonas. Mens Blu forsøger at indrette sig under de nye
forhold, bliver han bange for at miste både Jewel og børnene til junglens vilde liv.
1’eren blev set af 112.709 i Danmark. (Udsendes også i 3-D)
PEDDERSEN OG FINDUS (”Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft”)
(Filmcompagniet) DK-premiere: 10/4-2014. (Delvis computeranimeret familiefilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2091947/
Trailer: Med Ulrich Noethen, Marianne Sägebrecht og Max Herbrechter. Instr.: Ali Samadi Ahadi.
Baseret på Sven Nordqvists børnebøger.
Filmen fortæller historien om den gnavne landmand Peddersen og hans ven - den lille
talende hankat Findus, som sammen er ude på eventyr og finder betydningen af et ægte
venskab: jo mere man deler med hinanden, desto større bliver venskabet.
De 4 foregående tegnefilm om Peddersen og Findus er blevet set af hhv. 105.592,
48.910, 132.193 og 36.336 tilskuere i de danske biografer. Denne gang er filmen dog
tyskproduceret og er delvis computeranimation, i stil med ”Alvin og de frække jordegern”. Filmen
bliver selvfølgelig udsendt med dansk tale.
THE AMAZING SPIDER-MAN 2
(UIP/Sony) DK-premiere: 17/4-2014. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1872181/
Trailer: Med Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Paul Giamatti, Sally Field, Martin Sheen og
Denis Leary. Instr.: Marc Webb. (“The Amazing Spider-Man” (172.352)).
Peter Parker er en travl ung mand, når han ikke fanger forbrydere, tilbringer han tiden
sammen med sin kæreste, Gwen. Peter har ikke glemt det løfte han gav Gwens far om at
beskytte hende, ved at forsvinde ud af hendes liv. Det er dog et løfte kan har store
problemer med at holde. Men tingene ændrer sig, da han må stå ansigt til ansigt med en ny
superskurk i skikkelse af Electro. Samtidig afdækker Peter nye spor om hans fortid.
De fire hidtidige Spider-Man film er blevet set af henholdsvis 424.602, 328.271, 288.056 og 172.352
i Danmark. 2 yderligere Spider-Man film er planlagt til premiere i hhv. 2016 og 2018. (Udsendes
også i 3-D)

GODZILLA
(Filmcompagniet/Warner) DK-premiere: 15/5-2014. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.godzilla-movies.com/
Trailer: Se hjemmeside.
Med Juliette Binoche, David Strathairn, Ken Watanabe og Sally Hawkins. Instr.: Gareth
Edwards.
Godzilla, et radioaktivt gigantisk monster, bliver vækket af sin svale og skaber efterfølgende
ødelæggelse omkring sig.
Sidste Godzilla-film, fra 1998, blev set af 129.804 danskere. (Udsendes også i 3D)
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 22/5-2014. (Action/eventyr)
Hjemmeside: https://www.facebook.com/xmenmovies
Trailer: Med Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Halle Berry,
Ian McKellen, Nicholas Hoult, Anna Paquin, Patrick Stewart og James Marsden. Instr.:
Bryan Singer. Bryan Singer. (“The Usual Suspects” (149.158), “Den gode elev” (1.705), “XMen” (158.871), “X-Men 2” (173.082), “Superman Returns” (136.087) og “Operation
Valkyrie” (99.716)).
X-Men sender Wolverine tilbage til fortiden for at ændre en stor historisk begivenhed, som
vil få konsekvenser for både mennesker og mutanter.
De 4 film foregående X-Men film har respektive solgt 158.871, 173.871, 164.275 og 83.203 billetter.
Fox tager ingen chancer med denne film: en imponerende rolleliste samt et astronomisk budget på
$250 mio. (Udsendes også i 3-D)
22 JUMP STREET
(UIP/Sony) DK-premiere: 19/6-2014. (Komedie/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2294449/
Trailer: Med Channing Tatum, Jonah Hill og Ice Cube. Instr.: Phil Lord og Chris Miller. Instr.: Phil
Lord og Chris Miller. (Instruktør-parret bag ”Det regner med frikadeller” (129.852) og ”21
Jump Street” (73.105)).
Så er vi på Jump Street igen. I slutningen af ”21 Jump Street”, sendes Schmidt og Jenko
atter undercover... på et college! Filmen vil sandsynligvis omfatte bandeord, stofmisbrug og
meningsløs vold. Det skal nok blive sjovt!
1’eren blev set af 73.105.
TRANSFORMERS: THE AGE OF EXTINCTION
(UIP/Paramount) DK-premiere: 26/6-2014. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.transformersmovie.com/intl/splashpage/
Trailer: Se hjemmeside.
Med Mark Wahlberg, Nicola Peltz, Stanley Tucci og Kelsey Grammer. Instr.: Michael Bay.
Instr.: Michael Bay. (“Bad Boys” (169.405), “The Rock” (221.309), “Armageddon”
(258.160), “Pearl Harbor” (286.038), “Bad Boys II” (184.238), “The Island” (57.138),
“Transformers” (150.541), “Transformers: De faldnes hævn” (171.326), “Transformers: The
Dark Side of the Moon“ (165.334) og “Pain & Gain” (17.796).
Transformers og Decepticons fortsætter deres kamp om herredømmet på planeten Jorden.
Filmen foregår 4 år efter angrebet i Chicago. Vi vil blive præsenteret for nye Transformers
ikke tidligere set i filmene.
De 3 foregående Transformers-film er blevet set af hhv. 150.541, 171.325 og 165.334.
SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE 2 (“How to Train Your Dragon 2”)
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 3/7-2014. (Computeranimation fra DreamWorks
Animation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1646971/
Trailer: Originale stemmer: Jay Baruchel, Jonah Hill, Kristen Wiig og America Ferrera. Instr.: Dean
DeBlois. (”Lili & Stitch” (206.626) og ”Sådan træner du din drage” (253.667)).
Vi vender tilbage til Berk, hvor Vikingerne regerer suverænt. Berk er også hjemsted for
Hikke, nok den ringeste viking nogensinde, og hans drage Tandløs.
1’eren blev set af 253.667. En 3’er er også på vej. (Udsendes også i 3-D)

FAST AND FURIOUS 7
(UIP/Universal) DK-premiere: 10/7-2014. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2820852/
Trailer: Med Dwayne Johnson, Jason Statham, Vin Diesel, Paul Walker og Tyrese Gibson. Instr.:
James Wan. (“Saw” (13.222), “Death Sentence” (539), “Insidious” (9.796), “Nattens
dæmoner” (54.558) og “Insidious: Chapter 2”)
Efter Dominic Toretto og hans team fik bugt på Owen Shaw, vil hans bror, Ian Shaw, have
hævn.
De 6 foregående film i denne franchise blev set af hhv. 50.469, 116.797, 71.237,
160.462, 191.113 og 247.658.
DAWN OF THE PLANET OF THE APES
(Filmcompagnet/Fox) DK-premiere: 17/7-2014. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2103281/
Trailer: Med Gary Oldman, Toby Kebbell, Judy Greer, Keri Russell og Andy Serkis. Instr.: Matt
Reeves. (”Mellem venner” (5.843), ”Cloverfield” (49.004) og ”Let Me In” (2.441)).
En voksende antal genetisk udviklede aber, ledet af Cæsar, bliver truet af mennesker, som
overlevende den dødelige virus et årti tidligere. De når en skrøbelig fred, men det viser sig
at blive kortvarig fornøjelse. Begge parter bringes til krig, for at afgøre hvem der skal være
Jordens dominerende art.
De to seneste bidrag til denne franchise blev set af hhv. 162.125 og 108.009 i
Danmark. (Udsendes også i 3-D)
TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES
(UIP/Paramount) DK-premiere: 24/7-2014. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1291150/
Trailer: Med Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett, William Fichter, Whoopie Goldberg, Noel Fisher,
Abby Elliott, Jeremy Howard og Danny Woodburn. Instr.: Jonathan Liebesman. (”Darkness
Falls” (12.561), ”The Texas Chainsaw Massacre – The Beginning” (13.715), “World Invasion
- Battle: Los Angeles” (42.963) og “Wrath of the Titans” (33.990).
Aliens invaderer Jorden og Ninja Turtles må forsvare os.
De foregående 4 Ninja Turtles-film er blevet set af hhv. 112.145, 90.264, 27.107
og 63.695. (Udsendes også i 3-D)
PLANES: FIRE & RESCUE
(WD) DK-premiere: 24/7-2014. (Computeranimation fra DisneyToon Studios)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2980706/
Trailer: Originale stemmer: Dane Cook og Julie Bowen. Instr.: tba.
Flyvemaskinerne vender tilbage.
1’eren er set af 158.958 pr. 10/11-2013 (Udsendes også i 3-D)

THE EXPENDABLES 3
(UIP/Mis Label) DK-premiere: 14/8-2014. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2333784/
Trailer: Med Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson,
Antonio Banderas, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, og Jet Li. Instr.: Patrick Hughes.
Denne gang står Barney Ross overfor sin hidtil farligste fjende: Conrad Stonebanks, som
engang var medstifter ”The Expendables”. Han har nu forvildet sig væk fra retfærdighedens
sti, og er blevet hensynsløs våbenhandler. For at få bugt på sin gamle medsammensvorne,
får Barney brug for lidt hjælp fra sine gamle venner…
De 2 foregående blev set af hhv. 103.432 og 99.397.

STEP UP 5
(Nordisk) DK-premiere: 14/8-2014. (Drama/dansefilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2626350/
Trailer: Med Alyson Stoner, Briana Evigan, Ryan Guzman, Izabella Miko og Adam G. Sevani. Instr.:
Trish Sie.
Intet er sluppet ud om handlingen.
3 af de 4 hidtidige ”Step Up”-film er udsendt i de danske biografer, og er blevet
set af hhv. 18.620, 37.279 og 40.330.

SIN CITY: A DAME TO KILL FOR
(Filmcompagniet) DK-premiere: 28/8-2014. (Action/krimi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0458481/
Trailer: Med Joseph Gordon-Levitt, Jessica Alba, Mickey Rourke, Eva Green, Bruce Willis, Josh
Brolin, Juno Temple, Ray Liotta, Rosario Dawson og Michael Madsen. Instr.: Frank Miller
(”The Spirit” (29.772) og ”Sin City” (114.519)) og Robert Rodriguez. (”From Dusk Till
Dawn” (43.195), ”Four Rooms” (8.635), ”Desperado” (65.008), ”The Faculty” (24.665),
”Spy Kids” (11.272), ”Spy Kids 2: Drømmenes ø” (29.835), ”Spy Kids 3: Game Over”
(78.026), ”Once Upon a Time in Mexico” (43.974), “Sin City” (114.519), “Planet Terror”
(14.869), “Machete” (8.857) og ”Spy Kids: All the Time in the World 4D” (6.794)).
Sin Citys mest hårdkogte borgere krydser veje med nogle af de mere bløde.
1’eren blev set af 114.519 i de danske biografer. (Udsendes også i 3-D)
ALBERT
(WD/M&M) DK-premiere: 9/10-2014. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/Nyheder/FILMupdate/2013/Oktober/Albert-bliver-tilanimationsfilm.aspx
Trailer: Danske stemmer: tba. Instr.: Karsten Kiilerich (”Den grimme ælling og mig” (108.294)).
Baseret på en bog af Ole Lund Kirkegaard.
Albert får nemt fristet Egon med sine mange vilde påfund, men denne gang er Egon ikke
sådan at overbevise. Så Albert må bruge beskidte tricks for at få ham med på en rejse,
hvor de møder sigøjnere, banditter, oversavede damer og heldigvis også en ballonskipper.
En ny animationsfilm om den frække, sjove dreng fra Kalleby, Albert, og hans
bedste ven Egon. De tre foregående computeranimerede film baseret på Kirkegaards bøger ”Orla
Frøsnapper”, ”Gummi T” og ”Otto er et næsehorn” har bragt henholdsvis 171.527, 135.340 og
190.226 tilskuere foran biografernes store lærred.
FASANDRÆBERNE
(Nordisk) DK-premiere: 30/10-2014. (Spændingsfilm)
Med Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares og Søren Pilmark. Instr.: Mikkel Nørgaard. (”Klovn”
(838.881) og ”Kvinden i buret” (668.556)). Efter en roman af Jussi Adler-Olsen.
Hjemmeside: http://www.dfi.dk/faktaomfilm/film/da/83562.aspx?id=83562
Trailer: I "Fasandræberne" starter vi i 1994, hvor et tvillingepar findes brutalt myrdet i et
sommerhus. Politiets efterforskning peger i retning af en gruppe rigmandsbørn fra en
nærliggende kostskole, men sagen lukkes, da en lokal outsider erklærer sig skyldig og
dømmes for mordene. 20 år senere ender sagen på vicekriminalkommissær Carl Mørcks
skrivebord, og han indser hurtigt, at noget er galt. Carl og hans assistent Assad genoptager
sagen og finder frem til et gammelt nødopkald fra en desperat pige, der tilsyneladende kender til mordene.
Snart bliver de to kastet ud i en intens søgen efter pigen, Kimmie, der har været forsvundet siden mordene
fandt sted. Men Carl og Assad er ikke de eneste, der jagter Kimmie, da hendes viden er til stor fare for en
gruppe indflydelsesrige mænd i toppen af samfundet, og de vil gøre alt hvad de kan for at forhindre fortiden i at
indhente dem.
Den anden Jussi Adler-Olsen filmatisering. Den første, ”Kvinden i buret”, er pr. 13/11-2013 set af
668.556.

THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY – 1. DEL
(Nordisk) DK-premiere: 20/11-2014. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1951265/
Trailer: Med Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Julianne Moore
og Philip Seymour
Hoffman. Instr.: Francis Lawrence. (“I Am Legend” (237.396), ”Constantine” (85.991) og
”The Hunger Games: Catching Fire”).Baseret på en roman af Suzanne Collins.
Katniss Everdeen bliver et modvilligt symbol på et oprør mod det autokratiske lederskab.
1’eren blev set af 237.347 i Danmark.
HOBBITTEN: UD OG HJEM IGEN (“The Hobbit: There and Back Again”)
(Filmcompangiet) DK-premiere: 17/12-2014. (Eventyr)
Hjemmeside: http://www.thehobbitblog.com/
Trailer: Med Elijah Wood, Orlando Bloom, Christopher Lee, Stephen Fry, Ian Holm, Ian McKellen og
Cate Blanchett. Instr: Peter Jackson. (”Engel min engel” (7.859), ”Ringenes Herre:
Eventyret om ringen” (1.330.304) ”Ringenes Herre: De to tårne” (1.122.062); ”Ringenes
Herre: Kongen vender tilbage” (1.166.326), ”King Kong” (277.646), ”The Lovely Bones”
(109.022) og ”Hobitten: En uventet rejse” (682.614)). Efter J.R.R. Tolkien’s historie.
Bilbo, Gandalf og dværgene er i dragen Smaugs hule, men vil de få deres guld og vende
sikkert hjem?
De foreløbig 4 udsendte film i denne franchise har bragt hhv. 1.330.304, 1.122.062, 1.166.326 og
682.614 i de danske biografer. (Udsendes også i 3-D og 3-D HFR)
NAT PÅ MUSEET 3 (“Night at the Museum 3”)
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 25/12-2014. (Komedie/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2692250/
Trailer: Med Ben Stiller, Robin Williams og Dan Stevens. Instr.: Shawn Levy. (“Just Married”
(29.269), “Det vilde dusin” (14.744), “The Pink Panther” (40.378), “Nat på museet”
(173.998) “Nat på museet 2” (99.786), ”Date Night” (26.426) og “Real Steel” (40.773)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
De 2 foregående film i denne franchise blev set af 173.998 og 99.786 i Danmark.

HORRIBLE BOSSES 2
(Filmcompagnet/Warner) DK-premiere: 25/12-2014. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2170439/
Trailer: Med Jason Bateman, Jennifer Aniston, Chris Pine, Jason Sudeikis, Christoph Waltz, Kevin
Spacey og Charlie Day. Instr.: Sean Anders. (”Sex Drive” (37.094) og ”That’s My Boy”
(483)).
Efter at have fået nok af at stå til ansvar for deres chefer, beslutter Nick Dale og Kurt sig
for at åbne deres egen firma. Men en oversmart investor trækker hurtigt tæppet væk under
dem. Efter at være sat skatmat, udtænker de tre en plan om kidnappe investorens voksne
søn og kræve kontrollen over deres firma tilbage.
1’eren blev set af 46.007.
ANTBOY 2
(Filmcompagniet) DK-premiere: 25/12-2014. (Børne- og ungdomsfilm) 7 ar
Hjemmeside: Trailer: Med Oscar Dietz, Nicolas Bro, Samuel Ting Graf og Amalie Kruse Jensen. Instr.: Ask
Hasselbalch. (”Antboy” (161.106 pr. 13/11-2013)). Baseret på “Antboy”-bøgerne af
Kenneth Bog Andersen.
Intet er endnu sluppet ud om handlingen.
1’eren er pr. 13/11-2013 blevet set af 161.106.

