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Franchises i 2017
Franchises, fortsættelser, sequels, romertalsfilm. Kært barn har mange navne. Det drejer sig om filmene som udgør
11-12 procent af repertoiret, men omkring halvdelen af tilskuerantallet.
Hele 38 af slagsen venter i 2017, nogenlunde samme antal som i 2016.
Og hvis de hver især sælger lige så godt som forgængeren – hvilket bestemt ikke er urealistisk – vil alene franchises
repræsentere ca. syv millioner solgte billetter ved årsafslutning, nøjagtigt som i 2016.

xXx: THE RETURN OF XANDER CAGE
(UIP/Paramount) DK-premiere: 19/1-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1293847/
Trailer: Med Vin Diesel, Nina Dobrev og Samuel L. Jackson. Instr.: D.J. Caruso. (”For the Money” (1.492),
”Disturbia” (10.273), ”Eagle Eye” (36.012) og ”I am Number Four” (48.796)).
Selvom alle troede Xander Cage var død efter et uheld, vender han nu tilbage i al hemmelighed
for at påtage sig endnu en hård opgave af agenten Augustus Gibbons.
Vin Diesel er tilbage i rollen som Xander Cage, efter at have været afløst at Ice Cube i
film nummer to. De to foregånde film i denne serie blev set af hhv. 121.342 og 27.786.
Budget: $81 mio. (Udsendes også i 3-D)
ALLE FOR TRE
(Nordisk) DK-premiere: 2/2-2017. (Komedie)
Hjemmeside: Trailer: Med Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg og Jonatan Spang. Instr.: Rasmus Heide. (”Blå mænd”
(438.047), ”Julefrokosten” (182.677), ”Alle for én” (378.514) og ”Alle for tre” (383.700)).
Nikolaj er blevet lovlydig og har tilsyneladende fundet sin rette hylde som børnehavepædagog.
Timo er blevet skilt fra Lonnie, og sagsbehandleren truer med at afbryde hans samkvemsret med
sønnen Heino, hvis ikke han betaler de fem års børnepenge, som han er bagud. Og hans bror Ralf
er bare Ralf. Men så dør brødrenes far Arno, og da det går op for Timo, at en ukendt bror i Italien
er enearving til en værdifuld gammel motorcykel, tager han afsted med Ralf på slæb. Han skal
have fat i den motorcykel, så han har råd til at betale børnepengene og kan beholde Heino. I Italien kører det hele af
sporet, da den ukendte bror Kim viser sig at være en søster. Og da motorcyklen samtidig er blevet inddraget af den
lokale italienske pelsfabrikant og mafioso, må Timo og Ralf arbejde sammen med deres nyfundne søster for at lave
deres største, vildeste og vigtigste kup til dato…
Det skøre hold er tilbage. De foregående 2 film i denne franchise blev set af 368.136 og 383.700. Budget:
25,0 mio. kr.
RINGS
(UIP/Paramount) DK-premiere: 2/2-2016. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0498381/
Trailer: Med Aimee Teegarden, Johnny Galecki, David Dorfman og Matilda Anna Ingrid Lutz. Instr.: F.
Javier Gutiérrez.
Samara er klar med en ny video, som endnu engang vil sprede rædsel.
Den tredje film i ”The Ring”-franchisen. De to foregående blev set af 64.117 og 44.631.
Budget: $33 mio.
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FAR TIL FIRE PÅ TOPPEN
(Nordisk) DK-premiere: 9/2-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Med Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller, Laura Lavigne Bie-Olsen,
Mingus Hellemann Hassing, Coco Hjardemaal og Anne Sofie Espersen. Instr.: Martin MieheRenard. (”Pyrus på pletten” (120.748), ”Min søsters børn vælter Nordjylland” (293.766), ”Min
søsters børn alene hjemme” (310.556), ”Min søsters børn i Afrika” (374.523) og ”MGP Missionen”
(93.966)).
Alle er bange for noget. Også Far. Han lider nemlig forfærdeligt af højdeskræk. Og for at han ikke
skal takke nej til et nyt arbejde på 27. etage, der ellers vil kunne redde familien fra at skulle flytte
til en anden del af landet, beslutter familien sig for at tage til Norge og få kureret hans højdeskræk. Desværre er Fars
kvindelige konkurrent til jobbet også på vej til Norge – og selv om familien til at begynde med ikke aner uråd, så har
hun helt andre planer for turen.
Den niende Far til fire-film i dette årtusinde. De otte foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013,
392.472, 430.417, 413.805, 418.231, 287.324, 252.417. I alt over 3 millioner tilskuere. Budget: 17,9 mio.
FIFTY SHADES – I MØRKET (“Fifty Shades Darker”)
(UIP/Universal) DK-premiere: 9/2-2017. (Romantisk drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4465564/
Trailer: Med Dakota Johnson, Jamie Dornan og Rita Ora. Instr.: James Foley. (”Vild og rodløs” (6.171),
”For tæt på” (4.456), ”Who’s That Girl” (34.481), ”Sælger til salg” (2.558), ”Confidence” (10.702)
og ”Perfect Stranger” (12.323)). (Efter en roman af E.L. James
Mens Christian Grey kæmper med sine indre dæmoner, må Anastasia konfrontere den vrede og
misundelse over de kvinder, der kom før hende.
1’eren blev set af 386.876 tilskuere i Danmark. Budget: $20 mio.
THE BATMAN LEGO MOVIE
(1:30) (Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 9/2-2017. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4116284/
Trailer: Originale stemmer: Ralph Fiennes, Rosario Dawson, Michael Cera, Zach Galifianakis, Will Arnett og
Mariah Carey. Instr.: Chris McKay.
Stor fare lurer i Gotham, og hvis Batman skal gøre sig noget håb om at redde byen fra Jokerens
fjendtlige overtagelse, må den kappeklædte hævner forsøge at samarbejde med andre og måske,
men kun måske, se lidt mere lyst på tilværelsen.
Spin off. ”Lego Filmen” blev set af 221.149 i Danmark. (Udsendes også i 3-D).
JOHN WICK: CHAPTER 2
(Nordisk) DK-premiere: 9/2-2017. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4425200/
Trailer: Med Keanu Reeves, Bridget Moynahan og Ruby Rose. Instr.: Chad Stahelski. (”John Wick”
(11.006)).
Fortsætter hvor den første film slap. Den tidligere professionelle morder John Wick skal ikke regne
med meget pusterum, selvom han faktisk for længe siden er blevet pensioneret. Fortiden forfølger
han til stedse.
Dødstallet skulle slå alle rekorder i denne film. 1’eren blev set af 11.006 tilskuere.
LOGAN
(SF Studios/Fox) DK-premiere: 2/3-2017. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3315342/
Trailer: Med Hugh Jackman, Elizabeth Rodriguez og Patrick Stewart. Instr.: James Mangold. (“Heavy”
(1.477), “Copland” (38.702), “Girl, Interrupted” (13.374), “Kate & Leopold” (19.815), “Identity”
(18.638), “Walk the Line” (119.256), “3:10 til Yuma” (20.724), “Knight and Day” (115.976) og
“The Wolverine” (89.792)).
Wolverine er tilbage i et sidste action-eventyr.
De to foregående film i denne franchise blev set af hhv. 120.280 og 89.792 tilskuere i
DK. Budget: $127 mio. (Udsendes også i 3-D)
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T2: TRAINSPOTTING
(UIP/Sony) DK-premiere: 2/3-2017. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2763304/
Trailer: Med Ewan McGregor, Robert Carlyle og Jonny Lee Miller. Instr.: Danny Boyle. (”Mord mellem
venner” (40.445), ”Trainspotting” (73.764), ”Et ikke helt almindeligt liv” (16.258), ”The Beach”
(98.708), ”28 dage senere” (27.240), ”Sunshine” (26.852), ”Slumdog Millionaire” (212.336), ”127
Hours” (16.981) og ”Steve Jobs” (6.679)).
Vi vender tilbage til Edinburghs værste rødder 20 år senere.
Skuespillerne fra den orignale film er tilbage. ”Trainspotting” fra 1996 blev set af
73.764 tilskuere.
PINGVINMARCHEN 2 (“March of the Penguins 2: The Call”)
(Nordisk Film) DK-premiere: 23/3-2017. (Dokumentarfilm)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5852632/
Trailer: Instr.: Luc Jacquet. (”Pingvinmarchen” (32.304) og ”Pigen og ræven” (13.153))
En ny film om pingvinerne på Antarktis.
Den originale film blev set af 32.304 tilskuere i Danmark.

SMØLFERNE: DEN HEMMELIGE LANDSBY (“Smurfs: The Lost Village”)
(UIP/Sony) DK-premiere: 30/3-2017. (Computer-animation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2398241/
Trailer: Originale stemmer: Joe Manganiello, Demi Levato, Jack McBrayer og Mandy Patinkin. Instr.: Kelly
Asbury. (”Spirit – Hingsten fra Cimarron” (120.138), ”Shrek 2” (468.892) og ”Gnomeo & Julie”
(24.801)).
Smølfine og hendes brødre tvinges på en eventyrlig tur gennem den uvejsomme Fortryllede Skov i
forsøget på at finde en mytisk smølfelandsby, inden deres arvefjende, den onde troldmand
Gargamel, finder den. Undervejs på rejsen løftes sløret for en række af de mysterier, der har
omgivet de små blå væsener, siden vi mødte dem første gang: Findes der smølfer i andre farver
end blå? Er deres svampehuse økologiske? Og – ikke mindst – hvorfor er der 99 drenge og kun én pige?
Denne gang 100% computeranimation. De to foregående film i denne franchise blev set af henholdsvis
252.658 og 203.849. (Udsendes også i 3-D)
POWER RANGERS
(Nordisk) DK-premiere: 6/4-2017. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3717490/
Trailer: Med Bryan Cranston, Elizabeth Banks og David Denman. Instr.: Dean Israelite. (”Project Almanac”
(under 500)).
En gruppe gymnasieelever, som får unikke superkræfter, samler deres kræfter for at redde
Jorden.
Den tredje Power Rangers-film. De to første var ”Mighty Morphin Power Rangers: The
Movie” (1995) og ”Turbo: A Power Rangers Movie” (1997). Ingen af dem er dog nået
frem til de danske lærreder. Budget: $120 mio.
FAST & FURIOUS 8
(UIP/Universal) DK-premiere: 13/4-2017. (Action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4630562/
Trailer: Med Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez. Instr.: F. Gary Gray.
(”Forhandleren” (55.416), ”Payback” (100.950), ”The Italian Job” (57.157), ”Be Cool” (37.629),
”Nådeløs hævn” (22.893) og ”Straight Outta Compton” (17.053)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
De foregående 7 film er i Danmark blevet set af henholdsvis 50.852, 117.180, 71.620,
160.590, 187.590, 240.437 og 370.786. Formkurven for denne franchise er
imponerende.
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GUARDIANS OF THE GALAXY 2
(Filmcompagniet/WD) DK-premiere: 4/5-2017. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3896198/
Trailer: Medv.: tba. Instr.: James Gunn(”Guardians of the Galaxy” (180.554)). Baseret på tegneserien af
Dan Abnett og Andy Lanning.
Peter Quill a.k.a. Star Lord og hans hold af helte fortsætter deres kosmiske eventyr som
beskyttere af galaksen mod helt nye trusler. Peter bliver også klogere på sin fædrene arv.
1’eren blev set af 180.554 tilskuere i DK. (Udsendes også i 3-D)

ANNABELLE 2
(SF Studios/WB) DK-premiere: 18/5-2017. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5140878/
Trailer: Med Miranda Otto, Stephanie Sigman og Talitha Bateman. Instr.: David F. Sandberg. (“Lights Out”
(37.208)).
Flere år efter deres datters tragiske død, byder en dukkemager og hans kone en nonne og flere
piger fra et ødelagt børnehjem velkommen i deres hjem. Snart bliver de alle mål for
dukkemagerens besatte dukke, Annabelle.
Efterfølgeren til ”Annabelle”, hvor en uhyggelig dukke terroriserer en hel familie. Den
originale film blev set af 69.595 i Danmark.
PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES
(WD) DK-premiere: 24/5-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1790809/
Trailer: Med Johnny Depp, Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Javier Bardem og Geoffrey Rush, Instr:
Joachim Rønning og Espen Sandberg. (”Bandidas” (1.258), ”Frihedskæmperen Max Manus”
(14.006) og ”Kon-Tiki” (168.989)).
Kaptajn Jack Sparrow kastes ud i et nyt eventyr, men må erkende at heldet er løbet fra ham. Han
må stå ansigt til ansigt med de dødsesfarlige spøgelsespirater, under ledelse af sit gamle nemesis,
den frygtindgydende Kaptajn Salazar. Kaptajn Jacks eneste håb om overlevelse ligger gemt i den
legendariske Trident Poseidon, en kraftfuld artefakt, der skænker sin ejermand total kontrol over
havene.
De fire foregående film blev set af hhv. 319.592, 521.145, 586.767 og 408.717. Budget: $250 mio.
(Udsendes også i 3-D)
WONDER WOMAN
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 1/6-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0451279/
Trailer: Med Gal Gabot, Robin Wright, Connie Nielsen og Chris Pine. Instr.: Patty Jenkins. (”Monster”
(31.654)).
En Amazon-prinsesse kommer til vores verden for at blive den største af alle kvindelige
superhelte.
Den største af alle kvindelige superhelte. Budget: $120 mio. (Udsendes også i 3-D)

WORLD WAR Z 2
(UIP/Paramount) DK-premiere: 8/6-2017. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3234552/
Trailer: Med Brad Pitt. Instr.: tba.
Intet er sluppet ud om handlingen.
1’eren blev set af 118.307. Da der endnu ikke er hyret en instuktør, bør premieredatoen
tages med et væsentligt gran salt.
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THE MUMMY
(UIP/Universal) DK-premiere: 8/6-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2345759/
Trailer: Med Tom Cruise og Sofia Boutella. Instr.: Alex Kurtzman (”People Like Us” (142)).
Historien følger Tyler Colt, en Navy Seal på mission i den irakiske ørken for at finde en gruppe
terrorister, som gemmer sig i en bunker. Til hans og hans teams overraskelse, viser terroristerne i
bunkeren sig blot at være gravrøvere, der dog alle er døde. Da Navy Seal-teamet indtager
bunkeren, bukker også de under for nogle mystiske kræfter. Teamet indser snart, at bunkeren de
har indtaget, faktisk er en mange århundreder gammel grav…
Reboot af Universals succesfulde franchise. De tre foregående blev set af 205.401,
179.147 og 67.754.
KINGSMAN : THE GOLDEN CIRCLE
(SF Studios/Fox) DK-premiere: 15/6-2017. (Action/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4649466/
Trailer: Med Taron Egerton, Channing Tatum, Jeff Bridges, Colin Firth, Julianne Moore, Mark Strong, Halle
Berry og Elton John. Instr.: Matthew Vaughn. (”Stardust” (44.124), ”Kick-Ass” (78.174), ”X-Men:
First Class” (83.203) og ”Kingsman: The Secret Service” (95.051)).
Da hovedkvarteret for Kingsman angribes, og en ny skurk viser sig på arenaen, bliver Eggsy og
Merlin tvunget til samarbejde med det hemmelige amerikanske agentur ”Stateman”, i forsøget på
at redde jorden.
1’eren blev set af 95.051.
TRANSFORMERS : THE LAST KNIGHT
(UIP/Paramount) DK-premiere: 21/6-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3371366/
Trailer: Med Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock Stanley Tucci, John Turturro og Josh
Duhamel. 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 havn” (171.326), “Transformers: The Dark
Side of the Moon“ (165.334), “Pain & Gain” (17.025), “Transformers: Age of Extinction” (122.447)
og “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” (5.266)).
Filmen er efterfølgeren til ”Transformers: Age of Extinction” om kampen mellem kæmperobotterne
fra rummet, de onde Decepticons og de gode Autobots med Optimus Prime i spidsen.
De fire foregående blev set af hhv. 150.541, 171.326, 165.334 og 122.447. Budget: $260 mio. (Udsendes
også i 3-D)
GRUSOMME MIG 3 (“Despicable Me 3”)
(UIP/Universal) DK-premiere: 29/6-2017. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3469046/
Trailer: Originale stemmer: Elsie Fisher, Dana Gaier og Pierre Coffin. Instr.: Pierre Coffin og Chris Renaud.
Filmen fortsætter eventyret om Gru og de tre piger; Margo, Edith og Angnes – og Minions, ej at
forglemme.
De to foregående blev set af 189.260 og 259.749. (Udsendes også i 3-D)

SPIDER-MAN: HOMECOMING
(UIP/Sony) DK-premiere: 6/7-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2250912/
Trailer: Med Tom Holland, Robert Downey, Jr., Marisa Tomei, Michael Keaton og Jon Favreau. Instr.: Jon
Watts.
En ung Peter Parker / Spider-Man begynder at vænne sig til hans nyfundne identitet som den
spidelvævskastende superhelt.
Endnu en reboot i denne franchise. De to sidste film i franchisen blev set at hhv.
108.009 og 117.505. (Udsendes også i 3-D)
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ABERNES PLANET: OPGØRET “(War of the Planet oof the Apes”)
(Filmcompagniet/Fox) DK-premiere: 13/7-2017. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3450958/
Trailer: Med Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn og Andy Serkis. Instr.: Matt Reeves. (”Mellem
venner” (5.845), ”Cloverfield” (49.004) og ”Abernes planet: Revolutionen” (108.009)).
En nation af genetisk udviklede aber ledet af Cæsar, blive involveret i en krig mod en hær af
mennesker.
De to foregående film i denne reboot’ede franchise blev set af 108.009 og 117.505.
(Udsendes også i 3-D)
ALIEN: COVENANT
(SF Studios/Fox) DK-premiere: 3/8-2017. (Sci-fi/gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2316204/
Trailer: Med Michael Fassbender og Noomi Rapace. Instr.: Ridley Scott. (“Duellanterne” (1.577), “Alien –
Den 8. passager” (128.019), ”Blade Runner” (110.119), ”Legend” (16.070), ”Hun så det ske”
(46.174), ”Black Rain” (204.296), ”Thelma & Louise” (192.816), ”1492 – Erobringen af Paradis”
(29.709), ”G.I. Jane” (103.618), ”Gladiator” (343.140), ”Hannibal” (174.297), ”Black Hawk Down”
(107.091), ”Matchstick Men” (2.136), ”Kingdom of Heaven” (147.534), ”A Good Year” (137.224),
”American Gangster” (116.470), ”Body of Lies” (79.552), ”Robin Hood” (147.462), ”Prometheus”
(91.302), ”The Counselor” (23.925) og ”The Martian” (168.409)).
Covenant er på vej til en ukendt planet i en fjern galakse. Her finder holdet ombord på skibet et tilsyneladende
ubeboet paradis. Men det viser sig hurtigt, at være en mørk og farlig planet, med én enkelt beboer: Robotten David.
Fortsætter hvor “Prometheus“ slap. De fem foregående film i denne franchise er set af hhv. 128.019,
76.559, 146.185, 170.671 og 91.302
BILER 3 (”Cars 3”)
(WD) DK-premiere: 31/8-2017. (Computeranimation fra Pixar)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3606752/
Trailer: Originale stemmer: Owen Wilson. Instr.: Brian Fee.
Lynet McQueen skal bevise overfor en ny generation af racerbiler, at han stadig er verdens bedste
racerbil.
De to foregående film blev set af 270.271 og 301.871. (Udsendes også i 3-D)

THE LEGO NINJAGO MOVIE
(SF Studios/WB) DK-premiere: 21/9-2017. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3014284/
Trailer: Originale stemmer: Kirby Morrow, Michael Adamthwaite og Vincent Tong. Instr.: Charlie Bean.
Her skal ninjaer og samuraier kæmpe mod drager, hære af slangemænd og en forvist krigsherre,
der forsøger at komme tilbage til magten.
Lego-spinoff. ”Lego Filmen” blev set af 221.149 i Danmark. (Udsendes også i 3-D)

JOURNAL 64
(Nordisk) DK-premiere: 5/10-2017. (Krimi/thriller)
Hjemmeside: Trailer: Med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Efter en roman af Jussi Adler-Olsen. Instr: tba.
Filmen handler om et overfald på Vesterbro, der får Rose til at grave i luderen Rita Nielsens sag,
der er blevet gemt og begravet i årenes løb. Da Carl Mørck og Assad går ind i sagen, trækker den
tråde til en hemmelig ø, hvor staten deporterede letlevende kvinder.
De tre foregående Adler-Olsen filmatieringer blev set af hhv. 721.256, 724.509 og
702.559.
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BLADE RUNNER 2049
(UIP/Sony) DK-premiere: 5/10-2017. (Sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1856101/
Trailer: Med Harrison Ford og Ryan Gosling. Instr.: Denis Villeneuve. Baseret på en roman af Philip K.
Dick.
Intet er sluppet ud om handlingen.
Den originale ”Blade Runner” blev set af 110.135 tilskuere.

MIN SØSTERS BØRN OG ROBOTTEN
(Obel Film) DK-premiere: 12/10-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside:” Trailer: Medv.: tba. Instr.: Peter Gornstein.
Intet er foreløbig sluppet ud om handlingen.
De 7 foregående i denne serie blev set af hhv. 413.153, 525.950, 466.485, 294.022,
310.556, 414.662 og 322.974.

FREDAG DEN 13. (”Friday the 13th”)
(UIP/Paramount) DK-premiere: 19/10-2017. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3364774/
Trailer: Medv.: tba. Instr.: David Bruckner.
Intet er sluppet ud om handlingen.
Paramount reboot’er denne gyserfranchise. Franchisen har dog aldrig for alvor fået det
danske publikum i biografen, bortset fra den første fra 1980, som blev set af 128.737
tilskuere. De øvrige fire film, som er blevet udsendt i Danmark, er blevet set af hhv.
44.579, 26.757, 10.260 og 32.689 publikummer.
INSIDIOUS: CHAPTER 4
(UIP/Sony) DK-premiere: 19/10-2017. (Gyser)
Hjemmeside:
Trailer: Med Lin Shaye, Josh Stewart og Tessa Ferrer. Instr.: Adam Robitel.
Intet er sluppet ud om handlingen.
De to foregående i denne serie, blev set af 9.796 og 3.765. 3’eren blev slet ikke udsendt
i den danske biografer.

THOR: RAGNAROK
(WD) DK-premiere: 2/11-2017. (Drama/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3501632/
Trailer: Med Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Anthony Hopkins, Idris Elba, Cate
Blanchett, Karl Urban, Mark Ruffalo, Sam Neill og Jeff Goldblum. Instr.: Taika Waititi. (”Hunt for
the Wilderpeople” (269)).
Thor skal konfrontere guderne af guderne, da Asgård trues af Ragnarok, den nordiske apokalypse.
De to foregående blev set af 81.392 og 130.444. (Udsendes også i 3-D)
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FAMILIEN JUL 3
(Angel) DK-premiere: 2/11-2017. (Familiefilm)
Hjemmeside: Trailer: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf.
Nye eventyr om nissen Pixy, hans ven Hugo og resten af familien.
1’eren blev set af 161.852.

THE JUSTICE LEAGUE – PART ONE
(Filmcompagniet/WB) DK-premiere: 16/11-2017. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt0974015/
Trailer: Med Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Amber Heard,
Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, J.K. Simmons og Willem Dafoe. Instr.: Zack Snyder.
(”Dawn of the Dead” (34.629); ”300” (144.346), ”Watchmen” (78.000), Legenden om vogterne –
Uglerne fra Ga’Hoole” (26.190), ”Sucker Punch” (24.815) og ”Man of Steel” (109.804)).
Verdens største superhelte slår kræfterne sammen og danner ”The Justice League”, for at
bekæmpe en trussel, som rækker udover hvert enkelt medlems evner.
DC Comics svar på ”The Avengers”. I denne film slår Batman, Superman, Wonder
Woman og Cyborg kræfterne sammen. (Udsendes også i 3-D)
PADDINGTON 2
(SF Studios/SF) DK-premiere: 21/12-2017. (Delvis computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4468740/
Trailer: Med Hugh Grant og Brenda Gleeson. Originale stemmer: Ben Whishaw. Instr.: Paul King
(”Paddington” (96.227)). Baseret på de populære børnebøger af Michael Bond.
Paddington har fundet sig til rette hos familien og er lykkelig. Han er samtidig blevet en populær
skikkelse i okalsamfundet. Han påtager sig en række småjobs for at kunne købe den perfekte
gave til sin tante Lucys 100 års fødselsdag. Gave han køber bliver dog stjålet.
Den talende bjørn er tilbage. 1’eren blev set af 96.227.
JUMANJI
(UIP/Sony) DK-premiere: 25/12-2017. (Eventyr/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2283362/
Trailer: Med Dwayne Johnson, Kevin Hart og Jack Black. Instr.: Jake Kasdan. (“Orange County” (536),
“Bad Teacher” (79.555) og ”Sex Tape” (51.968)).
I dette nye Jumanji-eventyr, suges fire teenagere ind Jumanjis verden – og skal kæmpe mod et
næsehorn, en sort mamba og en endeløs række af fælder og gåder ude i junglen. For at overleve,
må de påtage sig at spille figurerne fra spillet: sagtmodige Spencer bliver en modig
opdagelsesrejsende, sportsfanatikeren Fridge bliver det lille geni, pigen Bethany bliver en bogorm
af en professor, og luddovne Martha bliver en Amazon-kriger. For at vinde spillet og vende tilbage
til den virkelige verden med livet i behold, må de overskride alle deres grænser.
1’eren blev set af 128.542. (Udsendes også i 3-D)
STAR WARS: EPISODE VIII
(WD) DK-premiere: 14/12-2017. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2527336/
Trailer: Med Daisy Ridley, Oscar Isaac, Adam Driver, Benicio Del Toro, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Mark
Hamill, Carrie Fisher og Laura Dern. Instr.: Rian Johnson. (”Looper” (44.978)).
Efter at have taget sine første skridt ud i den store verden i ”Star Wars: Episode VII - The Force
Awakens”, fortstætter Rey sin episke rejse med Finn, Poe og Luke Skywalker i nye kapitel af
sagaen.
Nummer otte i denne indbringende franchise. De hidtidige 7 film blev set af henholdvis
520.020, 280.689, 237.293, 576.665, 458.194, 437.656 og 737.038. (Udsendes også i
3-D)
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