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Franchises i 2016
Franchises, fortsættelser, sequels, romertalsfilm. Kært barn har mange navne.
Hele 39 af slagsen venter i 2016, nøjagtigt det samme antal som i 2015.
Og hvis de hver især sælger lige så godt som forgængeren – hvilket bestemt ikke er urealistisk – vil alene franchises
repræsentere syv millioner solgte billetter ved årsafslutning, nøjagtig samme resultat som i 2015.

ALVIN OG DE FRÆKKE JORDEGERN PÅ FARTEN (”Alvin and the Chipmunks – The Road Chip”)
(1:26) (Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 4/2-2016. (Delvis computer-animation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2974918/
Trailer: Med Bella Thorne, Jason Lee og Matthew Gray Gubler. Instr.: Walt Becker. (”Van the Man”
(16.999) og ”Wild Hogs” (67.550)).
Gennem en serie a misforståelser, får Alvin, Simon og Theodore indtrykket af at Dave vil fri til sin
nye kæreste i New York City – og droppe de tre muntre fyre. De har tre dage til få fat i ham og
stoppe frieriet.
De tre foregående film i denne franchise blev set af henholdsvis 225.840, 330.431 og
277.057.
ANTBOY 3
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 11/2-2016. (Eventyr/drama)
Hjemmeside: Trailer: Med Oscar Dietz, Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen, Nicolas Bro og Paprika Steen. Instr.:
Ask Hasselbalch. (”Antboy” (175.317) og ”Antboy 2: Den røde furies hævn” (91.172)). Baseret
på “Antboy”-bøgerne af Kenneth Bøgh Andersen.
I "Antboy 3" er det blevet sommer i byen Middellund, og Pelle nyder livet med kæresten Ida og
vennen Wilhelm. Den gamle arvefjende Albert Gæmelkrå, også kendt som Loppen, er blevet
løsladt og arbejder nu for Alicia Dufort, som er Exofarms nye direktør. Det ultimative opgør venter
om hjørnet.
Den tredje Antboy-film. De første to blev set af 175.317 og 91.172 i de danske biografer.
DEADPOOL
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 11/2-2016. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1431045/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17917/deadpool
Med Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano, T.J. Miller og Ed Skrein. Instr.: Tim Miller.
En tidligere soldat i specialstyrkerne, som sidenhed er blevet lejesoldat, udsættes for et
eksperment i en slyngelstat, som giver ham helbredende kræfter og han påtager sig derefter alter
ego’et ”Deadpool”.
Deadpool – en ny superhelt fra Marvel universet.

ZOOLANDER 2
(UIP/Paramount) DK-premiere: 11/2-2016. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1608290/
Trailer: Med Ben Stiller, Owen Wilson, Olivia Munn, Penélope Cruz, Kristen Wiig, Will Ferrell, Justin Bieber,
Billy Zane, Kim Kardashian og Kanye West. Instr.: Ben Stiller. (”Reality Bites” (10.635),
”Hybridmanden” (100.304), ”Tropic Thunder” (80.169) og ”The Secret Life of Walter Mitty
(72.938)).
Filmen fokuserer på hvordan modeverdenen har ændret sig de sidste 10 år og handlingen
udspiller sig i Europa.
Den første Zoolander-film blev end ikke udsendt i de danske biografer.
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FLASKEPOST FRA P
(Nordisk) DK-premiere: 3/3-2016. (Thriller/krimi)
Hjemmeside: Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/50035/flaskepost-fra-p
Med Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise Schmidt og Søren Pilmark. Instr: Hans Petter
Moland. (”Kammerat Pedersen” (1.218), ”En ganske rar mand” (11.943) og ”Kraftidioten”
(9.327)). Efter en roman af Jussi Adler-Olsen.
Politimanden Carl Mørck og hans kollega Assad på Afdeling Q er tilbage. Mørck modtager en
mange år gammel flaskepost, der har stået og samlet støv i Skotland, og har noget at gøre med
et forsvundet søskendepar, der aldrig er blevet meldt savnet. Carl Mørck og Assad bliver i
efterforskningen viklet ind i en grufuld sag om en iskold morder og religiøs fanatisme.
Filmatiseringen af den bedste bog om Afdeling Q. De to foregående i denne franchise blev set af hhv.
724.509 og 768.233.
LONDON HAS FALLEN
(Nordisk) DK-premiere: 10/3-2015. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3300542/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17773/london-has-fallen
Med Gerard Butler, Morgan Freeman, Angela Bassett, Aaron Eckhart, Melissa Leo og Jackie Earle
Haley. Instr.: Babak Najafi.
Mens Mike Banning er i London for at overvære statsministerens begravelse, opdager han en et
komplot der har til formål at myrde alle de deltagende statsoverhoveder.
Fortsættelse af “Olympus Has Fallen” (39.211).

KUNG FU PANDA 3
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 17/3-2016. (Computeranimation fra DreamWorks Animation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2267968/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17658/kung-fu-panda-3
Originale stemmer: Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie, Rebel Wilson, Seth Rogen og Mads
Mikkelsen. Instr.: Jennifer Yuh. (”Kung Fu Panda 2” (289.285)).
I hans legendariske forsøg på at være sej, må Po i denne omgang står ansigt til ansigt med to
episke, men forskellige, trusler: en overnaturlig og en anden mere jordbunden.
De to foregående film i denne franchise blev set af hhv.
363.007 og 289.285.
(Udsendes også i 3-D)
ALLEGIANT: PART 1
(Nordisk) DK-premiere: 17/3-2016. (Sci-fi/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3410834/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/18209/the-divergent-series-allegiant
Med Shailene Woodley, Theo James og Naomi Watts. (“Flightplan” (59.571), “Red” (76.798) og
”Insurget” (96.535)). Instr.: Robert Schwentke. Baseret på en bog af Veronica Roth.
Beatrice Prior og Tobias Eaton går på opdagelse i verdenen uden for hegnet og tages i forvaring af
en mystisk organisation, kaldet Bureau for Genetisk Velfærd.
Divergent-serien fortsætter. De to foregående blev set af 104.633 og 96.535. Næste –
og sidste – film i serien får premiere 23. marts 2017.
BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE
(Filmcompagniet/Warner) DK-premiere: 24/3-2016. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2975590/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/17324/batman-v-superman
Med Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gabot, Jason Momoa, Amy Adams, Diane Lane, Jesse
Eisenberg, Jeremy Irons, Holly Hunter og Laurence Fishburne. Instr.: Zack Snyder. (”Dawn of the
Dead” (34.523), ”300” (144.324), ”Watchmen” (78.000), ”Sucker Punch” (25.221) og “Man of
Steel” (109.804)).
Filmen bringer de to største superhelte sammen for første gang på det store lærred.
Udover de to velkendte superhelte, vil følgende superhelte indgå i filmens handling:
Wonder Woman, Aquaman og Cyborg. Christopher Nolan er executive producer på
filmen. (Udsendes også i 3-D)
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MY BIG FAT GREEK WEDDING 2
(UIP/Universal) DK-premiere: 24/3-2016. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3760922/
Trailer: Med John Stamos, John Corbett og Nia Vardalos. Instr.: Kirk Jones. (”Det rige lig” (9.181),
”Nanny McPhee: Den fortryllede barnepige” (68.720) og ”Du kan vente dig” (14.031)).
Vi gæster atter den græske familie Portokalos.
Fortsættelse af det amerikanske sleeper-hit fra 2002, som i USA indspillede
fænomenale $241,4 mio., men i Danmark beklageligvis kun blev set af 46.142 tilskuere.

THE JUNGLE BOOK
(WD) DK-premiere: 14/4-2016. (Live action/computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3040964/
Trailer: http://dk.filmtrailer.com/cinema/18191/junglebogen
Med Neel Sethi. Originale stemmer: Scarlett Johannsson, Lupita Nyong’o og Edris Elba. Instr.: Jon
Favreau (”Zathura – et eventyr i rummet” (7.273), ”Iron Man” (141.306), ”Iron Man 2” (177.190)
og ”Cowboys and Aliens” (30.276)). Baseret på en historie af Rudyard Kipling.
En forældreløs dreng vokser op i junglen og får god hjælp af ulve, en bjørn og en sort panter.
Disney fortsætter genindspilningerne af deres gamle, højt elskede tegnefilm. (Udsendes
også i 3-D)
THE HUNTSMAN
(UIP/Universal) DK-premiere: 21/4-2016. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2381991/
Trailer: Med Chris Hemsworth og Charlize Theron. Instr.: Frank Darabont (“En verden udenfor” (45.114),
“Den grønne mil” (131.940) og ”The Mist” (10.978)).
Intet er sluppet ud om handlingen, men der er tale om en prequel.
Prequel til ”Snow White and the Huntsman”, som fik 130.963 danskere til at sætte sig i
biografernes magelige stole.

CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
(WD) DK-premiere: 28/4-2016. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3498820/
Trailer: Med Chris Evans, Robert Downey, Jr. Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul
Rudd og Martin Freeman. Instr.: Anthony Russo og Joe Russo. (”Captain America: The Winter
Soldier” (109.616)).
Efter begivenhederne i ”Age of Ultron”, beslutter alverdens regeringer verden at regulere al
overmenneskelig aktivitet. Det afstedkommer en polarisering mellem Avengers og resulterer i to
fraktioner: Den ene fraktion med Iron Man (pro registrering) og den anden side med Captain
America (anti registrering). En episk konflikt mellem tidligere allierede er en realitet.
De to foregående film i denne franchise blev set af 64.288 og 109.616 (Udsendes også i 3-D)
BAD NEIGHBORS 2: SORORITY RISING
(UIP/Universal) DK-premiere: 12/5-2016. (Komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4438848/
Trailer: Med Seth Rogen, Zac Efron og Rose Byrne. Instr.: Nicholas Stoller. (”Droppet af Sarah Marshall”
(24.995) og ”Bad Neighbors” (66.529)).
Denne gang rykker der kvindelige studererne ind i nabohuset. Og deres gamle fjende, Teddy,
kommer det hårdt prøvede ægtepar til undsætning.
1’eren blev set af 66.529.
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X-MEN: APOCALYPSE
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 19/5-2016. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3385516/
Trailer: Med Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Hugh Jackman, James McAvoy, Nicholas Hoult,
Channing Tatum, Rose Byrne, Oscar Isaac, Olivia Munn. Instr.: Bryan Singer. (“The Usual
Suspects” (149.158), “Den gode elev” (1.705), “X-Men” (158.871), “X-Men 2” (173.082),
“Superman Returns” (136.087), “Operation Valkyrie” (99.716) og ”X-Men: Days of Future Past”
(164.433).
En Sabah Nur, også kendt som superskurken Apocalypse, spiller hovedrollen i denne film.
De hidtidige 5 film om X-Men er blevet set af henholdsvis 158.871, 173.871, 164.275,
83.203 og 164.433.
ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS
(WD) DK-premiere: 26/5-2016. (Eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2567026/
Trailer: Med Johnny Depp, Mia Wasikowska, Sacha Baron Cohen, Anna Hathaway og Helena Bonham
Carter. Instr.: James Bobin.
Et nyt besøg i Lewis Carrolls elskede univers. En helt ny rejse tilbage til Eventyrland.
1’eren blev set af 308.081. (Udsendes også i 3-D)

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 2
(UIP/Paramount) DK-premiere: 2/6-2016. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3949660/
Trailer: Med Megan Fox, Stephen Amell og Allessandra Ambrosio. Instr.: Dave Green. (”Earth to Echo”).
Skildpadderne vender atter tilbage for at redde byen fra en farlig trussel.
Den første film i denne reboot blev set af 59.331. (Udsendes også i 3-D)

THE CONJURING 2: THE ENFIELD POLTERGEIST
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 9/6-2016. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3065204/
Trailer: Med Vera Farmiga og Patrick Wilson. Instr.: Instr.: James Wan. (“Saw” (13.222), “Death
Sentence” (539), “Insidious” (9.796), “Nattens dæmoner” (57.574), “Insidious 2” (3.594) og
“Fast & Furious 7” (370.786 pr. 28/6-2015)).
Tilbage i 1970'erne, undersøgte Warrens-parret påstande om dæmonisk besættelse af et par
søstre i Enfield, England. I løbet af undersøgelsen havde Warrens-parret samtaler med dæmonen
selv.
Sequel til “Nattens dæmoner”, som blev set af 57.574 i Danmark.
NOW YOU SEE ME: THE SECOND ACT
(Nordisk) DK-premiere: 16/6-2016. (Action/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3110958/
Trailer: Med Dave Franco, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg og Michael Caine. Instr.: Jon
M. Chu. (”Step Up 2 the Streets” (18.620), ”Step Up 3D” (37.279) ”Justin Bieber – Never Say
Never” (25.051) og “Justin Bieber’s Believe” (32.314)).
Tre år efter begivenhederne i den første film, forsøger Arthur Tressler søn, Walter, at bringe "The
Four Horsemen" foran domstolene, efter sin fars fængsling.
1’eren blev set af 105.005.
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INDEPENDENCE DAY SEQUEL
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 23/6-2016. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1628841/
Trailer: Med Liam Hemsworth, Maika Monroe, Joye King, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, Bill Pullman
og Judd Hirsch. Instr.: Roland Emmerich (”Universal Soldier” (78.345), ”Stargate” (120.556),
”Independence Day” (464.382), ”Godzilla” (129.804), ”The Patriot” (129.246), ”The Day After
Tomorrow” (279.399), ”10.000 BC” (104.698), “2012” (219.517) og “White House Down”
(57.268)).
Vi har altid vidst de ville komme tilbage. Ved hjælp af viden om en fremmed teknologi, har
Jordens nationer samarbejdet om et enorm forsvarsprogram, som kan beskytte vor planet. Men
intet har kunne forberede os på de innovative aliens, da de rammer os med ny og hidtil uset kraft. Kun opfindsomhed
fra et par modige mænd og kvinder kan redde os mod udryddelse.
Den originale “Independence Day”-film blev set af 464.382. Yderligere en film er planlagt.
ICE AGE 5
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 7/7-2016. (Computeranimation fra Blue Sky)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3416828/
Trailer: Orginale stemmer: John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary, Ray Romano og Wanda Sykes.
Instr.: Mike Thurmeier (”Ice Age 3: Dinosaurerne kommer” (517.200), ”Ice Age 4: På gyngende
grund” (329.152)) og Galen T. Chu.
Intet er sluppet ud om handlingen.
De 4 foregående film i denne yderst succesfulde franchise blev set af hhv. 280.042,
606.000, 517.200 og 329.162. (Udsendes også i 3-D)
GHOSTBUSTERS
(UIP/Sony) DK-premiere: 21/7-2016. (Action/komedie/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1289401/
Trailer: Med Kristen Wiig, Melissa McCarthy og Kate McKinnon. Instr.: Paul Feig. (”Brudepiger” (83.400),
”The Heat” (42.927) og ”Spy”).
Kvinder står nu ved roret.
Denne gang har kvinderne overtaget spørgelsesbekæmpelsen. De to foregående blev
set af 380.343 og 140.782.

THE BOURNE BETRAYAL
(UIP/Universal) DK-premiere: 28/7-2016.
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2395088/
Trailer: Med Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weiz, David Strathairn og Stacy Keech. Instr.: Justin
Lin. (“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (50.469), “Fast & Furious 5” (191.113) og “Fast &
Furious 6” (240.237)).
Aaron Cross er tilbage som det sidste overlevende medlem af ”Operation Outcome” - en gruppe
agenter med kemisk forbedrede fysiske og mentale evner, der blev forrådt. Men Aaron Cross
overlevede og er stadig på fri fod. CIA’s skumle aktiviteter trues derfor og ”Operation Larx” - den
næste generation af super-snigmordere er i fare. Larx-agenter sendes afsted for at jage Cross og
fjerne truslen. Jagten bringer agenterne til Kina og gaderne i Shanghai, mens Cross forbliver et skridt foran de hårde
Larx agenter i et desperat forsøg på at finde en andet Outcome agent, der kunne være hans frelse og hjælpe ham
med at tage kampen op mod CIA.
De fire foregående film i denne franchise blev set at henholdsvis 101.734, 85.763, 166.045 og 65.827.
SUICIDE SQUAD
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 11/8-2016. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1386697/
Trailer: Med Will Smith, Jared Leto, Tom Hardy, Margot Robbie, Jai Courtney og Cara Delevingne. Instr.:
David Ayer (”Street Kings” (26.574), ”End of Watch” (10.868) og “Fury” (54.285)).
Suicide Squad består af dømte superskurke, der får mulighed for strafnedsættelse ved at deltage i
dødbringende, hemmelige missioner for den amerikanske regering. Holdet er naturligvis stærkt
overvåget under deres opgaver, og hvis nogen af dem beslutter at handle på egen hånd får det
dødelige konsekvenser.
En ny film fra DC Comics-universet. (Udsendes også i 3-D)
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UNTITLED STAR TREK SEQUEL
(UIP/Paramount) DK-premiere: 11/8-2016. (Action/eventyr/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2660888/
Trailer: Med Zoe Saldana, Chris Pine og Simon Pegg. Instr.: Justin Lin. (“The Fast and the Furious: Tokyo
Drift” (50.469), “Fast & Furious 5” (191.113), “Fast & Furious 6” (240.237) og “The Bourne
Betrayel”).
Intet er sluppet ud om handlingen.
Justin Lin er en travl mand, han står bag hele to store amerikanske film inden for en
måned. Den sidste omgang ’Star Trek’ bragte 47.567 danskere foran biografernes store
lærred.
FINDING DORY
(WD) DK-premiere: 25/8-2016. (Computeranimation fra Pixar/Disney)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2277860/
Trailer: Originale stemmer: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Diana Keaton og Preston Bailey. Instr.:
Andrew Stanton (”Græsrødderne” (281.576), ”Find Nemo” (473.781), ”Wall-E” (219.968) og
”John Carter” (44.123)) og Angus MacLane.
Da Dory opdager hun blev født på Marine Biology Institute i California og udsat i havet i en ung
alder, sætter hun sætter ud i jagten på sine forældre sammen med Nemo og Marlin.
”Find Nemo” blev set af 473.781 i Danmark. (Udsendes også i 3-D)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB: ADIOS
(Filmcompagniet/SF) DK-premiere: 22/9-2016. (Dokumentarfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4653272/
Trailer: Instr.: Lucy Walker.
Vi følger de fem tilbageblevne originale medlemmer af Buena Vista Social Club på deres
afskedsturné.
Den originale film fra 1999 blev set af 43.498 i Danmark

KLASSEFESTEN 3: DÅBEN
(Nordisk) DK-premiere: 6/10-2016. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Anders W. Berthelsen, Nikolaj Kopernikus og Troels Lyby. Instr.: tba.
Drengerøvene er tilbage!
De to foregående film blev set af 604.561 og 517.799.

GAMBIT
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 6/10-2016. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3729594/
Trailer: Med Channing Tatum. Instr.: tba.
Gambit er er, som de øvrige X-Men, mutant. Han besidder evner som kan kontrollere kinetisk og
potentiel energi gennem berøring. Han kan lade ting op og få dem til at eksplodere. Derudover er
ham kampsportsekspert, der også har evnen til at charmere folk. Faktisk er Gambit noget af en
skørtejæger.
X-Men spin off. (Udsendes også i 3-D).
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INFERNO
(UIP/Sony) DK-premiere: 13/10-2016. (Mysterium/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3062096/
Trailer: Med Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Irrfan Khan, Omar Sy og Sidse Babett Knudsen.
Instr.: Ron Howard. (”Hopla vi skrider” (36.960), ”Natholdet” (19.953), ”Splash” (9.536),
”Cocoon” (35.546), ”Koks i kølerhjelmen” (4.815), ”Willow” (105.987), ”Hele den pukkelryggede
familie” (21.284), ”Flammehav” (94.624), ”Far and Away” (162.713), ”Før deadline” (7.143),
”Apollo 13” (178.883), ”Løsepenge” (274.412), ”Edtv” (18.414), ”Grinchen – julen er stjålet”
(44.318), ”Et smukt sind” (145.439), ”The Missing” (18.347), ”Cinderella Man” (12.541), ”Da
Vinci mysteriet” (624.311), ”Frost/Nixon” (13.399), ”Engle og dæmoner” (494.572), ”Rush”
(23.371) og ”I havets hjerte”). Efter en roman af Dan Brown.
Robert Langdon vågner op med hukommelsestab på et hospital i Firenze - snart må han med hjælp fra den unge,
smukke og snarrådige læge Sienna Brooks tage flugten med en lejemorder i hælene…
Tredje filmatisering af Dan Browns bogserie om Robert Langdon. ”Da Vinci Mysteriet” og ”Engle og
dæmoner” blev set af hhv. 624.311 og 494.472 tilskuere.
HODJA FRA PJORT
(WD) DK-premiere: 13/10-2016. (Computeranimation)
Hjemmeside: Trailer: Instr.: tba. Danske stemmer: tba. Efter en bog af Ole Lund Kirkegaard.
Den fattige dreng Hodja får lov til at låne et flyvende tæppe af en gammel tæppevæver. Hodja
har mod på at opleve verden og tager afsted med sin veninde Smaragd. Imidlertid er en ond
sultan også ude efter det magiske tæppe, for han har en stor drøm om at kunne opleve verden
fra oven. Og snart er en lang række lykkeriddere på jagt efter et tæppe til sultanen, og det varer
ikke længe før de får øje på Hodja tæppe.
Endnu en computeranimeret filmatisering af Ole Lund Kirkegaards bøger. Originalen fra
1985 blev set af 351.434 tilskuere.
JACK REACHER: NEVER GO BACK
(UIP/Paramount) DK-premiere: 20/10-2016. (Action/krimi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3393786/
Trailer: Med Tom Cruise, Cobie Smulders og Danika Yarosh. Instr.: Edward Zwick. (“Dig og mig”
(36.073), “Ærens mark” (9.614), ”Legendernes tid” (136.337), ”Det afgørende bevis” (27.504),
”Under angreb” (45.160), ”Den sidste samurai” (198.280), ”Blood Diamond” (109.819),
”Modstand” (2.214), ”Love and Other Drugs” (41.225) og ”Pawn Sacrifice” (1.205)). Efter en
roman af Lee Child.
Jack Reacher vender tilbage til hovedkvarteret for sin gamle hemmelige organisation, og bliver
straks anklaget for et 16 år gammelt mord.
Jack Reacher er tilbage. Første film blev set af 51.997 tilskuere.
UNDERWORLD: NEXT GENERATION
(UIP/Sony) DK-premiere: 20/10-2016. (Action/gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3717252/
Trailer: Med Theo James, Kate Beckinsale og Bradley James. Instr.: Anna Foerster.
Intet er sluppet ud om handlingen.
De tre foregående film blev set af hhv. 22.470, 17.224 og 2.021. Sidste film i denne
franchise fra 2012, blev slet ikke udsendt i Danmark.

DOCTOR STRANGE
(WD) DK-premiere: 3/11-2016. (Eventyr/fantasi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1211837/
Trailer: Med Benedict Cumberbatch. Instr.: Scott Derrickson. (”Besat” (32.543), ”The Day the Earth Stood
Still” (68.457), ”Sinister” (17.198) og ”Deliver Us from Evil” (15.553)).
Efter hans karriere er ødelagt, får en dygtig, men arrogant kirurg et nyt liv, da en troldmand tager
ham under sine vinger og lærer ham at forsvare verden mod det onde.
Endnu en ny superhelt fra Marvel universet. (Udsendes også i 3-D)
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FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 17/11-2016. (Eventyr/fantasi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3183660/
Trailer: Medv.: tba. Instr.: David Yates (”Harry Potter og Fønixordenen” (646.362), ”Harry Potter og
halvblodsprisen” (597.232), ”Harry Potter og dødsregalierne – del 1” (587.732), ”Harry Potter og
dødsregalierne – del 2” (651.566) og ”Tarzan”). Baseret på en bog af J.K. Rowling.
Eventyret om forfatteren Newt Scamander fra New Yorks hemmelige samfund af hekse og
troldmænd, 70 år før Harry Potter læser hans bog i skolen.
Harry Potter-fans er euforiske. Filmen indgår i en trilogi, hvor de to øvrige får premiere
i hhv. 2018 og 2020. Lur mig om ikke sidste afsnit kommer i 2 dele.
FAMILIEN JUL 2: I NISSERNES LAND
(Angel) DK-premiere: 17/11-2016. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf. (”Menneskedyret” (3.753) og ”Familien Jul” (161.852)).
Endnu er inte sluppe ud om handlingen.
1’eren blev set af 161.852.

STAR WARS ANTHOLOGY: ROGUE ONE
(WD) DK-premiere: 15/12-2016. (Eventyr/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3748528/
Trailer: Med Felicity Jones, Ben Mendelsohn, Diego Luna og Riz Admed. Instr: Garath Edwrads.
(”Godzilla” (83.773)).
Rebeller på mission for at stjæle planerne til Dødsstjernen.
Star Wars spin off. (Udsendes også i 3-D).
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