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Franchises i 2018
Franchises, fortsættelser, sequels, romertalsfilm. Kært barn har mange navne. Det drejer sig om filmene der udgør
12 procent af repertoiret, men omkring halvdelen af tilskuerantallet.
38 af slagsen venter i 2018.

PITCH PERFECT 3
(UIP/Universal) DK-premiere: 4/1-2018. (Komedie/musical)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4765284/
Med Anna Kendrick, Elizabeth Banks og Hailee Steinfeld. Instr.: Trish Sie. (”Step Up All In”
(20.451)).
Siden forgængeren er pigerne fra The Barden Bellas blevet færdiguddannede på universitetet. Nu
venter den virkelige verden, og den viser sig at byde på nogle helt nye udfordringer. Pigerne er
spredt for alle vinde, men er ikke helt færdige med hinanden endnu, og de forsøger at finde
genrejsning ved at tage på en turné i Europa.
Den øjensynligt sidste film i serien om den amerikanske a cappella-gruppe. De to
foregående blev set af hhv. 8.928 og 24.573 tilskuere i Danmark.
DET STORE NØDDEKUP 2 (”The Nut Job 2: Nutty by Nature”)
(1:31) (Angel) DK-premiere: 11/1-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3486626/
Originale stemmer: Will Arnett, Katherine Heigl og Maya Rudolph. Instr.: Cal Brunker.
Efter begivenhederne i den første film skal Surly og hans venner stoppe Oakton Citys borgmester
fra at ødelægge deres hjem for at gøre plads til en rædselsfuld forlystelsespark.
1’eren blev set af 29.459 tilskuere i de danske biografer.

MAZE RUNNER 3: DØDSKUREN (”The Maze Runner: The Death Cure”)
(Nordisk/Fox) DK-premiere: 25/1-2018. (Sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4500922/
Med Dylan O’Brien, Kaya Scodelario og Thomas Brodie-Sangster. Instr.: Wes Ball. (”The Maze
Runner” (136.399) og ”Maze Runner: Infernoet” (128.891)). Baseret på en roman af James
Dashner.
Vores unge helt, Thomas, begiver sig ud på en mission for at finde en kur til en dødelig sygdom,
kendt som "Flare".
Tredje afsnit af denne franchise. Den to første blev set af hhv. 136.399 og 128.891
tilskuere i Danmark.
CLOVERFIELD MOVIE
(UIP/Paramount) DK-premiere: 1/2-2018. (Sci-fi/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2548396/
Med John Krasinski, Gugu Mbatha-Raw og David Oyelowo. Instr.: Julius Onah.
En gruppe astronauters virkelighed bliver ændret efter et uheld med en partikelaccelerator. De må
nu kæmpe for deres overlevelse, men alt bliver kun mærkeligere efter de opfanger et signal fra en
anden rumstation...
Produceren J.J. Abrams giver en helt ny, frisk instruktør chancen med denne lavbudget
sci-fi film. Budget: $10 mio.
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FIFTY SHADES - FRI (“Fifty Shades Freed”)
(UIP/Universal) DK-premiere: 8/2-2018. (Drama)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4477536/
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), ”Perfect Stranger” (12.323) og ”Fifty Shades: I mørdet” (331.387)). Efter en roman af
E.L. James.
Da den verdensfjerne studine, Anastasia Steele, første gang stødte på den drevne og blændende
unge iværksætter, Christian Grey, udløste det en seksuel affære der ændrede begge deres liv
uigenkaldeligt. Chokeret, fascineret, og i sidste ende frastødt af Christians erotiske smag, kræver
Ana et dybere engagement. Idet han er fast besluttet på at holde på hende, indvilliger Christian.
Den tredje – og sidste - filmatisering af E.L. James’ ”Fifty Shades”-trilogi. De to første film blev set af hhv.
386.876 og 331.387 tilskuere i Danmark.
HODJA FRA PJORT
(UIP/Mis label) DK-premiere: 8/2-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: Danske stemmer: tba. Instr.: Karsten Kiilerich. (”Den grimme ælling og mig” (108.254), ”Albert”
(131.542) og ”Den lille vampyr”). 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 genindspilning af en af Ole Lund Kirkegaards bøger.
Originalen fra 1985 blev set af 351.434 tilskuere.
BLACK PANTHER
(WD) DK-premiere: 15/2-2018. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1825683/
Med Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Forest Whitaker, og
Andy Serkis. Instr.: Ryan Coogler (”Fruitvale Station” (10.077) og ”Creed” (31.579)).
Baseret på Marvel-tegneserien af samme navn om Wakandas konge, T’Challa, som får
superkræfter.
Marvels superhelte-univers synes uudtømmeligt. (Udsendes også i 3-D)

IRON SKY: THE COMING RACE
(SF Studios/SF) DK-premiere: 1/3-2018. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3038708/
Med Lara Rossi, Vladimir Burlakov og Kit Dale. Instr.: Timo Vuorensola. (“Iron Sky” (15.993))
Nazisternes månebase blevet menneskehedens sidste tilflugtssted, efter en atomkrig har lagt
Jorden øde. Midt inde i Jordens kerne gemmer sig en energikilde, som kan redde menneskene, så
en gruppe vovehalse tager sig af opgaven. Men i planetens indre møder de en race af
hamskiftende reptiler og deres dinosaurer.
1’eren blev set af 15.993 tilskuere i Danmark.

TOMB RAIDER
(SF Studios/WB) DK-premiere: 15/3-2018. (Action/eventyr)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1365519/
Med Alicia Vikander, Walton Goggins og Dominic West. Instr.: Roar Uthaug.
Lara Croft, den kraftfulde, uafhængige datter af en forsvunden eventyrer, står foran hendes livs
udfordring, da hun finder øen, hvor hendes far forsvandt.
Endnu en film i strømmen af fortælleringer om kvindelige helte. De to foregående film i
denne franchise blev set af hhv. 174.329 og 87.987 biografgængere i Danmark.
(Udsendes også i 3-D).
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PACIFIC RIM: UPRISING
(UIP/Universal) DK-premiere: 22/3-2018. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2557478/
Med Scott Eastwood, Adria Arjona og John Boyega. Instr.: Steven S. DeKnight.
Jake Pentecost, søn af Stacker Pentecost, genforenes med Mako Mori for at lede en ny generation
af jægerpiloter, herunder rivalen Lambert og den 15-årige hacker Amara, mod en ny Kaiju-trussel
Efterfølgeren til Guillermo del Toro's film fra 2013. 1’eren blev set af 63.768 tilskuere i
Danmark.

X-MEN: THE NEW MUTANTS
(Nordisk/Fox) DK-premiere: 12/4-2018. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4682266/
Med Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Charlie Heaton og Blu Hunt. Instr.: Josh
Boone. (”En flænge i himlen” (139.052))
Indtil videre er plottet ukendt, men det rygtes, at der er tale om uddannelsen af det første hold
mutanter, som Professor Charles Xavier samler.
Den seneste X-Men film blev set af 79.991 tilskuere i Danmark.

THE AVENGERS: INFINITY WAR
(WD) DK-premiere: 26/4-2018. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4154756/
Med Robert Downey, Jr., Tom Holland, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch,
Zoe Saldana, Chris Hemsworth, Chris Pratt og Brie Larson. Instr.: Anthony Russo og Joe Russo.
(”You, Me and Dupree” (6.949) og ”Captain America : The Winter Soldier” (109.616)).
The Avengers må atter samles for at få has på den gale Thanos. Deres hidtil største og mest
frygtindgydende modstander.
De to første ”Avengers”-film blev set af hhv. 300.952 og 278.564. (Udsendes også i 3D)
GNOMEO & JULIET: SHERLOCK GNOMES
(UIP/Paramount) DK-premiere: 3/5-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt2296777/
Originale stemmer: Emily Blunt, Johnny Depp og James McAvoy. Instr.: John Stevenson. (“Kung
Fu Panda”(363.101))
Havenisserne Gnomeo og Julie ansætter den kendte detektiv Sherlock Gnomes, der skal hjælpe
med at opklare en mystisk forsvinden.
Efterfølgeren til ”Gnomeo & Julie”, som blev set af 24.801 tilskuere i Danmark.

UNTITLED HAN SOLO STAR WARS ANTHOLOGY FILM
(WD) DK-premiere: 24/5-2018. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3778644/
Med Alden Ahrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover og Phoebe Waller-Bridge.
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), ”I havets hjerte” (9.714) og ”Inferno” (189.125)).
Han Solo og Chewbaccas eventyr fra før de meldte sig under oprørets faner, herunder deres tidlige møde med Lando
Calrissian.
Den anden film i rækken af Star Wars spin-offs – første film var ”Robue One: A Star Wars Story”. Den blev
set af 433.671 i Danmark. (Udsendes også i 3-D).
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DEADPOOL 2
(Nordisk/Fox) DK-premiere: 31/5-2018. (Sci-fi/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5463162/
Med Ryan Reynolds, Morena Baccarin og Josh Brolin. Instr.: David Leitch. (”John Wick” (11.020)
og ”Atomic Blonde”).
Ryan Reynolds er tilbage som ekssoldaten Wade Wilson, der efter et forsøg er blevet voldsomt
vansiret, men samtidig også har fået superkræfter. Han bruger nu sine evner i kampen mod
ondskab. Metoderne er mildt sagt uortodokse.
1’eren blev set af 323.684.

JURASSIC WORLD 2: FALLEN KINGDOM
(UIP/Universal) DK-premiere: 7/6-2018.
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4881806/
Med Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Jeff Goldblum og Geraldine Chaplin.
Instr.: J.A. Bayona. (”Børnehjemmet” (33.464), ”The Impossible” (77.277) og ”Syv minutter over
midnat” (2.795)).
Plottet er indtil videre ukendt, men Owen og Claire fra etteren vender begge tilbage.
Efterfølgeren til den succesrige ”Jurassic World”, som blev set af 458.479 danskere.
(Udsendes også i 3-D).

OCEAN’S EIGHT
(SF Studios/WB) DK-premiere: 14/6-2018. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5164214/
Med Cate Blanchett, Sandra Bullock, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Matt Damon, Katie
Holmes, Dakota Fanning, Olivia Munn og Rihanna. Instr.: Gary Ross. (“Pleasantville” (14.789),
“The Hunger Games” (238.625) og ”Free State of Jones” (2.991)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
Kvindeligt spin-off til ”Ocean’s Eleven”.

FAR TIL FIRE I SOLEN
(Nordisk) DK-premiere: 28/6-2018. (Dansk familiefilm)
Hjemmeside: Med Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller, Laura Lavigne Bie-Olsen,
Mingus Hellemann Hassing, Coco Hjardemaal, Peder Thomas Pedersen, Maria Erwolter og Jannie
Faurschou. Instr.: Martin Miehe-Renard. (”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), ”MGP Missionen” (93.966) og ”Far til fire på toppen” (233.262)).
Familien rejst på tiltrængt solferie, hvor den skal stå på fred, afslapning og familiehygge. Børnene
og Onkel Anders vil gerne deltage i hotellets konkurrence om at blive ”årets solfamilie”, men Far
har bestemt ikke behov for at bevise noget. Han skifter dog hurtigt mening, da han ser den
overperfekte konkurrerende familie bl.a. bestående af Fars gamle skolekammerat, Bjørn Skov, som igennem hele
deres skoletid har været på nakken af Far for hans manglende evner ud i fysisk udfoldelse. Far kaster sig ind i
kampen med liv og sjæl, og hvad der blot skulle have været en venskabelig kappestrid, ender med at være en indædt
kamp for ære og genoprejsning, og det er kun ved børnenes kærlige og opfindsomme indblanding, at det til sidst går
op for Far, at familien slet ikke behøver at gøre sig alle disse anstrengelser.
Film nr. 10 i Far til fire-serien i dette årtusinde. De ni foregående blev set af hhv. 511.258, 334.013,
392.472, 430.417, 413.805, 418.231, 287.324, 252.417 og 233.262.
ANT-MAN AND THE WASP
(WD) DK-premiere: 5/7-2018. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5095030/
Med Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña og Michael Douglas. Instr.: Payton Reed. (”Bring It
On” (51.347), ”Down with Love” (9.906), ”The Break-Up” (67.475), ”Yes Man” (276.241) og “AntMan” (72.052)).
Scott Lang er tilbage, manden der iført sin Ant-Man-dragt kan kontrollere insekter og skrumpe til
myrestørrelse.
Marvels efterfølger til superheltefilmen ”Ant-Man” som blev set af 72.052 tilskuere i
Danmark. (Udsendes også i 3-D)
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HOTEL TRANSYLVANIA 3
(UIP/Sony) DK-premiere: 12/7-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5220122/
Originale stemmer: Adam Sandler, Selena Gomez og Andy Samberg. Instr.: Genndy Tartakovsky.
(”Hotel Transylvania” (68.850) og ”Hotel Transylvania 2” (181.631)).
Mavis overrasker Dracula med en familierejse på et luksuriøst krydstogtskib, så han kan tage en
ferie fra arbejdet med at give alle andre en ferie på hans hotel. Men resten af Draculas venner
kan ikke modstå fristelsen for at tage med. Da skibet forlader havnen opstår romantik, da Dracula
møder den mystiske skibskaptajn, Ericka. Nu er det Mavis’ tur at spille den overbeskyttende
forælder og holde sin far og Ericka fra hinanden. De ved nemlig ikke at hans udkårne er
efterkommer af Abraham Van Helsing, Draculas gamle nemesis.
De to foregående film i denne franchise blev set af hhv. 68.850 og 181.631 danskere. (Udsendes også i 3D)
MAMA MIA: HERE WE GO AGAIN!
(UIP/Universal) DK-premiere: 19/7-2018. (Musical)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt6911608/
Med Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan og Colin Firth. Instr.: Ol Parker.
Plottet er indtil videre ukendt, men mon ikke der bliver sunget flere af ABBAs sange.
Filmen er efterfølgeren til filmatiseringen af den utrolig populære musical fra 2008. Den
blev set af 452.019 i Danmark.

MISSION IMPOSSIBLE 6
(UIP/Universal) DK-premiere: 26/7-2018. (Action/thriller)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4912910/
Med Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan, Henry Cavill, Simon Pegg, Alec Baldwin,
Angela Bassett og Ving Rhames. Instr.: Christopher McQuarrie. (“Jack Reacher” (51.997) og
”Mission: Impossible: Rogue Nation” (175.103)).
Tom Cruise tilbage i rollen som IMF-agenten Ethan Hunt. Intet er sluppet ud om filmens handling.
De fem foregående i denne franchise blev set at hhv. 275.815, 272.677, 143.426,
186.909 og 175.103. i Danmark.

THE PREDATOR
(Nordisk/Fox) DK-premiere: 2/8-2018. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3829266/
Med Olivia Munn, Boyd Holbrook og 50 Cent. Instr.: Shane Black (”Kiss Kiss Bang Bang (39.000)”,
”Iron Man 3” (272.995) og ”The Nice Guys” (28.852)).
Intet er sluppet ud om handlingen.
En sequel til sci-fi filmen "Predator" fra 1987, den blev set af 72.669 i Danmark.

THE EQUALIZER 2
(UIP/Sony) DK-premiere: 16/8-2018. (Action/krimi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3766354/
Med Denzel Washington, Bill Pullman, Pedro Pascal og Melissa Leo. Instr.: Antoine Fuqua.
(“Training Day” (38.607), “Tears of the Sun” (39.216), “King Arthur” (168.152), “Shooter”
(40.154), “Brooklyn’s Finest” (9.693) og Olympus Has Fallen” (41.950), “The Equalizer” (33.146),
“Southpaw” (20.356) og “The Magnificent Seven” (36.410)).
En sequel til filmen fra 2014, som var baseret på en tv-serie om en pensioneret agent som nu er
lejemorder for retfærdighed.
1’eren blev set af 33.146 tilskuere.
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THE INCREDIBLES 2
(WD) DK-premiere: 30/8-2018. (Computeranimation fra Pixar)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt3606756/
Originale stemmer: Holly Hunter, Sarah Vowell og Raymond Ochoa. Instr.: Brad Bird. (”Drengen
og jern-kæmpen” (56.574), ”De utrolige” (333.531), ”Ratatouille” (432.821), ”Mission: Impossible
– Ghost Prococol” (186.909) og ”Tomorrowland: A World Beyond” (46.650)).
Forældrene var tidligere superhelte ved navn Mr. Incredible og Elastigirl, og i den første
familiefilm måtte de sammen med deres børn bruge deres skjulte superkræfter for at bekæmpe
verdens ondskab.
Efterfølger til ”De utrolige” fra 2004, den blev set af 333.531 i Danmark. (Udsendes også i
3-D)
GOOSEBUMPS: HORRORLAND
(UIP/Sony) DK-premiere: 20/9-2018. (Eventyr/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5664636/
Medv.: tba. Instr.: Rob Letterman. (”Stor ståhaj” (190.536), ”Monsters mod aliens” (119.563) og
”Gullivers Travels” (33.746)). Baseret på bøgerne af R.L. Stine.
Intet er sluppet ud om handlingen.
Efterfølgeren til ”Goosebumps” fra 2015, som dog ikke blev udsendt i danske biografer.

JOHNNY ENGLISH 3
(UIP/Universal) DK-premiere: 27/9-2018. (Action/komedie)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt6921996/
Med Rowan Atkinson, Olga Kurylenko og Jake Lacy. Instr.: David Kerr.
Johnny English vender tilbage for atter at redde Jorden.
De to foregående blev set af hhv. 90.536 og 65.149 tilskuere i danske biografer.
¨

JOURNAL 64
(Nordisk) DK-premiere: 4/10-2018. (Krimi/thriller)
Hjemmeside: Med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares. Efter en roman af Jussi Adler-Olsen. Instr: Christoffer Boe.
(”Reconstruction” (51.523), ”Allegro” (13.825), ”Offscreen” (4.747), ”Alting bliver godt igen”
(11.028), ”Beast” (1.641) og ”Spies & Glistrup” (314.545)).
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 filmatiseringer blev set af hhv. 721.256, 724.509 og
702.559.
VENOM
(UIP/Sony) DK-premiere: 4/10-2018. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1270797/
Med Tom Hardy, Jenny Slate og Michelle Williams. Instr.: Ruben Fleischer.
Intet er sluppet ud om handlingen.
Spin-off af Spider-Man franchisen. Under lang vejs rejse til det store lærred, filmen blev
første gang annonceret til premiere i 2007.
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THE GIRL IN THE SPIDER’S WEB
(UIP/Sony) DK-premiere: 18/10-2018. (Thriller/krimi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5177088/
Med Claire Foy. Instr.: Fede Alvarez (”Evil Dead” (927)). Baseret på en bog af David Lagercrantz.
Den unge computerhacker Lisbeth Salander og journalisten Mikael Blomkvist er fanget i en
spindelvæv af spioner, cyberkriminelle og korrupte embedsmænd.
Fortsætter hvor ”Millennium”-trilogien slap.

HALLOWEEN
(UIP/Universal) DK-premiere: 18/10-2018. (Gyser)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1502407/
Med Judy Greer og Jamie Lee Curtis. Instr.: David Gordon Green.
Laurie Strode konfronteres en sidste gang med Michael Myers, den maskerede mand som har
hjemsøgt hende, siden hun med nød og næppe undslap hans blodrus for 40 år siden.
Den originale film i denne franchise blev set af 133.412, og seneste af 11.697.

X-MEN: DARK PHOENIX
(Nordisk/Fox) DK-premiere: 1/11-2018. (Sci-fi/action)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt6565702/
Med Jennifer Lawrence, Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jessica Chastain og
Nicholas Hoult. Instr.: Simon Kinberg.
Filmen fokuserer på Jean Greys forvandling til den mægtige Phoenix.
Den ottende film i denne serie. Den sidste film i franchisen blev set af 79.991 tilskuere i
Danmark.

JULEMANDENS DATTER
(Scanbox) DK-premiere: 8/11-2018. (Familiefilm)
Hjemmeside: Med Martin Buch og Mia Lyhne. Instr.: Christian Dyekjær (”Spillets regler” (4.879), ”Fuglejagten”
(26.630) og ”Fantasten”).
Filmen handler om 12-årige Lucia, der bor i Grønland med sin mor Claudia og sin far Julius, bedre
kendt som Julemanden. Lucias største ønske er at blive verdens første kvindelige julemand og
hun mener, at det er unfair, at der kun drenge i julemandsklassen. Julius er ikke meget for ideen,
men Julemandsskolen giver Lucia én chance for at bevise sine evner. Hun skal opfylde
menneskedrengen Alberts højeste ønske om, at hans far bliver helbredt for en mystisk
sygdom. Nu starter et forrygende juleeventyr på Viborg-egnen, som går over stok og sten i
forsøget på at finde en kur og bevise at en pige sagtens kan blive julemand.
Fortsættelsen af ”Emma og Julemanden: Jagtten på elverdronningens hjerte”, som blev set af 192.563 i
de danske biografer.
FANTASTISKE SKABNINGER... OG HVOR DE FINDES 2 (“Fantastic Beasts and Where To
Find Them 2“)
(SF Studios/WB) DK-premiere: 8/11-2018.
Hjemmeside:
Med Eddie Redmayne, Johnny Depp, Katherine Waterston, Jude Law, Ezra Miller og Zoë Kravitz.
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), ”Tarzan” (286.135) og ”Fantastiske skabninger… og hvor de findes” (370.379)).
Manuskript af J.K. Rowling.
Den handler om bogens forfatter Newt Scamander og hans eventyr i den magiske verden, ca. 70
år før Harry Potter læser hans bog på Hogwarts.
Nr. 2 i trilogien. 1’eren blev set af 370.379 tilskuere. (Udsendes også i 3-D)
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FAMILIEN JUL OG NISSESLOTTET
(Angel) DK-premiere: 15/11-2018. (Familiefilm)
Hjemmeside: Medv.: tba. Instr.: Carsten Rudolf (”Menneskedyret” (3.753), ”Familien Jul” (161.852) og
”Familiens Jul i nissernes land” (172.856)).
Nissen Pixy, hans ven Hugo og resten af familien holder endnu engang jul.
De to foregående film i denne serie blev set af hhv. 161.852 og 172.856.

AQUAMAN
(SF Studios/WB) DK-premiere: 20/12-2018. (Action/sci-fi)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt1477834/
Med Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Dolph Lundgren og Willem
Dafoe. Instr.: James Wan. (“Saw” (13.222), “Death Sentence” (539), “Insidious” (9.796),
“Nattens dæmoner” (57.574), “Insidious 2” (3.594), “Fast & Furious 7” (362.891) og “Nattens
dæmoner 2” (92.120)).
Arthur Curry erfarer han er arving til Atlantis undervandsrige, og skal træde i karakter for at lede
sit folk og blive en superhelt for hele verden.
Ligesom Marvel vil vi se DC Comics udvide deres univers med film om enkeltstående
superhelte. Nu er det Aquamans tur. (Udsendes også i 3-D)
UNTITLED ANIMATED SPIDER-MAN PROJECT
(UIP/Sony) DK-premiere: 20/12-2018. (Computeranimation)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt4633694/
Originale stemmer: Mahershala Ali, Liev Schreiber og Shameik Moore. Instr.: Bob Persichetti og
Peter Ramsey (“De eventyrlige vogtere” (65.583)).
Intet er sluppet ud om filmens plot.
Spider-Man nu også som computeranimerede superhelt. (Udsendes også i 3-D)

MARY POPPINS RETURNS
(WD) DK-premiere: 25/12-2018. (Musical/Fantasy)
Hjemmeside: http://www.imdb.com/title/tt5028340/
Med Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Emily Mortimer, Angela Lansbury, Dick Van Dyke, Ben
Whishaw, Julie Walters og David Warner. Instr.: Rob Marshall. (“Chicago” (96.286), “Mit liv som
geisha” (194.830), “Nine” (71.631), “Pirates of the Caribbean: I ukendt farvand” (408.417) og
”Into the Woods” (11.621)). Baseret på bøgerne af P.L. Travers.
Filmen foregår i et depressionsramt London 20 år efter klassikeren Mary Poppins. Barnepigen
kommer på besøg igen hos familien Banks, og nu er børnene Jane og Michael blevet voksne.
Alle sejl er sat til på denne fortsættelse af en af Disneys allerstørste film-succeser.
Budget: $50 mio.
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