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FÖRORD
Hej och välkomna till vårens line-up från oss på Noble Entertainment!
Nu ökar vi tempot rejält och kastar oss in i det andra kvartalet med ett antal starka
biotitlar som nu kommer på dvd och blu-ray samt en mängd titlar som kommer ut
direkt på dvd och blu-ray!
Det är med stor glädje vi konstaterar att Solsidan fortsätter att vara en av de mest
sålda boxarna i Sverige enligt GFK! En annan storsäljare enligt GFK är Mad Men
serien! Den 1 april börjar äntligen Mad Men säsong 5 att sändas på TV! Självklart
fortsätter vi att erbjuda kampanjer på serien, tveka inte att kontakta oss för mer
detaljer!
Björn Hammar,
Sales Director

HÖJDPUNKTER under Q2
Under april kommer kritikerhyllade och Golden Globe-nominerade The Skin I Live In
av Pedro Almodóvar som återförenas med Antonio Banderas för första gången på 21
år. The Skin I Live In hade biopremiär 2 december 2011 och kommer på dvd och bluray den 4 april.
I april kommer även Oslo, 31 augusti från TriArt som vann Bästa film och Bästa foto
på Stockholm Filmfestival i höstas och även den hyllats i pressen. Oslo, 31 augusti
hade biopremiären den 25 november och kommer också ut på dvd och blu-ray den
4 april.
Favoriten i maj är förstås 50/50 som älskats av publiken världen runt och vann
publikpriset under Stockholms filmfestival i höstas, den är även Golden Globenominerad i två kategorier. En riktig filmpärla och feel-good-film med Joseph
Gordon-Levitt och Seth Rogen i huvudrollerna! 50/50 har biopremiär den 20 januari,
på dvd och blu-ray 16 maj.
I juni kommer Roman Polanskis Carnage med Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph
Waltz och John C. Reilly. Carnage är en komedi utöver det vanliga som levererar 80
minuters skratt och oväntade vändningar. Även Carnage är Golden Globe-nominerad
och går upp på biograferna den 17 februari, på dvd och blu-ray den 13 juni.
Utöver ovan biotitlar släpper vi ett antal riktiga höjdare under kvartalet! Vad sägs om:
Machine Gun Preacher med Gerard Butler, Michelle Monaghan och Oscarnominerade Michael Shannon. Rampart med Woody Harrelson som tar uttrycket
bad cop till en ny nivå. Här ser vi även Sigourney Weaver, Steve Buscemi, Robin
Wright och Anne Heche. Lovligt byte, en fartfylld actionkomedi med Katherine
Heigl som ständigt jagar bad guys, men den här gången i sitt nya jobb. Filmen är
baserad på Janet Evanovich bästsäljare. The Grey som kommer i juni är en spännande
överlevnadsthriller med Liam Neeson i huvudrollen som redan nu kammat hem starka
kritikeromdömen.
TriArt har utöver ovan nämnda Oslo, 31 augusti även Vi har en påve, den Italienske
mästerregissören Nanni Morettis hyllade påvesatir, som kommer på dvd i april. Polis
som släpps på dvd i juni är ett varmt, och trots ämnet, humoristiskt drama som vann
Juryns pris i Cannes 2011.
Detta och mycket mer hittar ni i detta fullspäckade nummer, mycket nöje!
Glöm inte att vi jobbar med UNDERHÅLLNING!
Följ oss på facebook och twitter där ni kan ta del av nyheter om våra filmer och delta
i tävlingar. På vår hemsida hittar ni allt material!
facebook.com/nobleentertainment
twitter.com/NobleEnt
www.nobleentertainment.com

Bästa hälsningar
Björn Hammar, Sales Director
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BIOPREMIÄR 13 APRIL

APRIL

MAJ

THE SKIN I LIVE IN

50/50

Den moderna filmens mästare Pedro
Almodóvar återförenas med Antonio
Banderas i denna publik- och kritikerhyllade succé!

Värmande och rolig feelgoodfilm om när livet inte alltid är
på topp med den fantastiske
Joseph Gordon-Levitt och
rolige Seth Rogen.

PÅ DVD OCH BLU-RAY 4 APRIL
PÅ DVD OCH BLU-RAY
16 MAJ
MACHINE GUN PREACHER
Gerard Butler gör sin bästa roll hittills i
detta gripande actiondrama baserat på
en sann historia om Sam Childers, MCknutten i en livsomvälvande upplevelse.

PÅ DVD OCH BLU-RAY 25 APRIL

CORIOLANUS
Oscarnominerade Ralph Fiennes
regidebuterar med en actionfylld
och modern tolkning av Shakespeares klassiska drama.

PÅ DVD 2 MAJ
THE DEAD
Bered dig på blodspill, nervig
överlevnad och hungriga zombies
i denna skrämmande och politiskt
medvetna slaktfest.

PÅ DVD 25 APRIL

DRAKDRÄPARENS ÄVENTYR
Storskaligt fantasy-äventyr för hela
familjen. Modiga riddare, ondsinta
drakar och ung spirande kärlek!

TRANSIT
Laddad thriller i samma anda
som ”Liftaren”, där en familjs
efterlängtade semester blir
en mardröm. Med Jim Caviezel
och James Frain.

PÅ DVD 9 MAJ

PÅ DVD 4 APRIL
MIN BÄSTE FIENDE
SAMSAM DEL 1-4
Möt universums charmigaste lilla
superhjälte i denna animerade
SVT-succé som alla barn älskar.

Sanslös svart komedi i stil
med Inglourious Basterds,
där allvar och komedi blandas
i det tredje riket.

PÅ DVD 9 MAJ

PÅ DVD 4 APRIL

ISBJÖRNARNAS
ÄVENTYRLIGA RESA

SÄNKNINGEN AV LACONIA

Fantastiskt äventyr som med
ny teknik gör det möjligt att följa
med till Isbjörnarnas land.

Storslagen miniserie om den
dramatiska sänkningen av passagerarfartyget Laconia, skriven av
den hyllade Alan Bleasdale.

PÅ DVD 4 APRIL

PÅ DVD 2 MAJ

JUNI
CARNAGE
Mästerregissören Roman Polanski
regisserar fyra av världens bästa
skådespelare i en svart komedi som
enhälligt hyllats sedan premiären.

PÅ DVD OCH BLU-RAY
13 JUNI

TRIART PRESENTERAR
OSLO, 31 AUGUSTI
Äntligen har Norge fått en
lysande stjärna på filmhimlen!
Med hans andra film Oslo, 31
Augusti, är nu Joachim Trier
etablerad som en regissör
att räkna med.

PÅ DVD 4 APRIL
REPRIS

THE GREY
Adrenalinfylld överlevnadsthriller
där Liam Neeson tvingas kämpa
mot blodtörstiga vargar i Alaskas
vildmark.

Joachim Triers hyllade debutfilm
Repris är en berättelse om vänskap, galenskap, och kreativitet.
Det handlar om kärlek, sorg,
stora ambitioner och knäckande
tillkortakommanden.

PÅ DVD 4 APRIL
PÅ DVD OCH BLU-RAY
20 JUNI

RAMPART
Hårdkokt thriller skriven av genrens
mästare James Ellroy, med Woody
Harrelson som ”bad cop” med stora
bekymmer.

PÅ DVD OCH BLU-RAY 20 JUNI

VI HAR EN PÅVE!
Italienske mästerregissören
Nanni Morettis hyllade påvesatir
Vi har en påve! skildrar problemen som uppstår när den nyvalde påven får stora skälvan och
rymmer från Vatikanen.

PÅ DVD 11 APRIL
THE DUST OF TIME
Gripande romans som spänner
över ett halvt århundrade, tre
kontinenter och reflekterar samtidigt 1900-talets tumultartade
framfart.

PÅ DVD 18 APRIL
LOVLIGT BYTE
Fartfylld actionkomedi med
Katherine Heigl i komisk högform. Filmen är baserad på
Janet Evanovich bästsäljare.

PÅ DVD OCH BLU-RAY
13 JUNI

LEOS CARAX-BOX
Han tillhörde den 80-talsvåg av
unga filmskapare som kom att
kallas Cinema du look. Upplev
Leos Carax på nytt med denna
samling!

PÅ DVD 25 APRIL

SPECIAL FORCES

POLIS

Aktuell och högoktanig
actionfest. I huvudrollerna ser
vi Diane Kruger från Inglorious
Basterds och Djimon Hounsou
från Blood Diamond.

Ett varmt och trots ämnet
ofta humoristiskt drama som
fick Juryns pris i Cannes 2011,
om en grupp poliser som arbetar
med brott mot barn.

PÅ DVD 27 JUNI

PÅ DVD 13 JUNI

”Spektakulärt och
hisnande”
expressen

”Ett mästerverk,
Almodóvar är
ett fullblodsgeni”
Cinema

”Riktigt rejält
spännande”
Gomorron Sverige, SVT

dagens nyheter

svd

APRIL
MAJ

”sAnslÖst brA”
tv4 nyhEtsmorgon

”väldigt
spännAndE”
p3 populär

”gEniAlisk”
moviEZinE

”snyggt, smArt
oCh skrämmAndE”
dAgEns nyhEtEr

uppsAlA nyA tidning
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APRIL

Den moderna filmens mästare Pedro Almodóvar är
tillbaka med den förföriska thrillern THE SKIN I LIVE IN
där han återförenas med Antonio Banderas för första
gången på över tjugo år. Filmen har hyllats av såväl
kritiker som publik och i övriga roller ser vi Almodóvarfavoriterna Elena Anaya och Marisa Paredes.
Plastikkirurgen robert ledgard har sedan hustrun dog
i en bilolycka, som besatt försökt skapa en ny typ av
syntetisk hud som kan stå emot höga temperaturer.
Han bor i sitt stora hus i toledo tillsammans med sin
försökskanin, den vackra och mystiska vera. En dag
knackar en man på ﬂykt undan polisen på dörren. Det
sätter igång en skrämmande händelsekedja där inget är
vad det först verkar vara och alla har något att dölja.

The Skin I Live In
referenstitlar: Brustna omfamningar,
A Dangerous Method
Originaltitel: La piel que habito
Genre: Thriller, Drama
Språk: Spanska längd: 117 min
Ålder: 15 år IMDB: 7,7 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1072-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1072-31

art Nr (BD KÖP):
1073-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1073-31

PÅ
PÅ DVD
DVD OCH
OCH BLU-RAY
BLU-RAY 4
XX
APRIL
MAJ

ETT INTENSIVT ACTIONDRAMA BASERAT PÅ EN SANN HISTORIA

HOPE IS THE GREATEST WEAPON OF ALL

”DEN STARKASTE
OCH MEST GRIPANDE
FILMEN I ÅR”
WDAF – TV/FOX

PRINT
ONLINE
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APRIL

”MACHINE GUN PREACHER KAN VARA EN AV
FÅ FILMER SOM BÅDE FANS TILL RAMBO OCH
THE BLIND SIDE KAN UPPSKATTA LIKA MYCKET”
TORONTO SUN

MACHINE GUN PREACHER är den sanna historien
om Sam Childers, MC-knutten beväpnad med ett
maskingevär, som räddar livet på kidnappade barn
i Sudans krigszoner. Gerard Butler gör sin bästa roll
hittills i Marc Forsters (Quantum of Solace, Flyga
drake) gripande actiondrama. I övriga roller ser vi
Michelle Monaghan och Michael Shannon.
Efter år av kriminalitet, droger och ﬂera fängelsevändor
råkar Sam Childers ut för en livsomvälvande upplevelse
och tvingas att se sanningen om sitt liv i vitögat.
För att starta på nytt slutar han dricka, knarka och
beger sig till Sudan för att bygga hus. Där slås han
av den fruktansvärda situation som råder – där
föräldrar mördas och deras barn kidnappas för att bli
barnsoldater. Mitt i det rådande inbördeskrigets inferno
bestämmer sig Childers för att bygga ett barnhem och
skapa en frizon åt krigets barn. tillsammans med en
egen frihetsarmé satsar han allt för att rädda så många
unga krigsoffer som möjligt. Men det är en kamp och
ett nytt beroende som hotar att slita honom i stycken.

Machine Gun Preacher
referenstitlar: Blood Diamond, Hotel Rwanda
Originaltitel: Machine Gun Preacher
Genre: Action. Drama
Språk: Engelska
längd: 129 min
Ålder: 15 år IMDB: 6,1

art Nr (DvD KÖP):
1077-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1077-31

art Nr (BD KÖP):
1078-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1078-31

PÅ
PÅDVD
DVDOCH
OCHBLU-RAY
BLU-RAY25
XX
APRIL
MAJ

Ett fantastiskt äventyr fyllt av magi, drakar och modiga krigare

DRAKDRÄPARENS ÄVENTYR är ett storskaligt fantasyäventyr för hela familjen. Följ med till ett magiskt
Irland och möt modiga riddare, ondsinta drakar och
ung spirande kärlek
Will och hans pappa lever ett enkelt liv i bergen
ovetandes om de konﬂikter som härjar nere på slätterna.
När en drake dödar Wills pappa måste ynglingen lämna
bergen och ta anställning som följeslagare till den en
gång rike riddaren Sterling. Där möter han även Sterlings
egensinniga dotter Kate och tillsammans börjar de nysta
i de hemligheter som binder deras familjer samman –
allt medan Will förbereder sig på att ta gruvlig hämnd
på draken som mördade hans far.

Drakdräparens äventyr
referenstitlar: Eragon, Trollkarlens lärling, Willow
Originaltitel: Dawn of the Dragon Slayer
Genre: Äventyr
Språk: Engelska
längd: 100 min
Ålder: 11 år vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1096-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1096-31

PÅ DVD 4 APRIL

APRIL

Bered dig på blodspill, nervig överlevnad och hungriga
zombies när bröderna Ford uppdaterar den klassiska
zombiefilmen i THE DEAD. Zombieapokalypsen är total
i denna skrämmande och politiskt medvetna slaktfest.
Ett virus sprider sig över den afrikanska kontinenten
och väcker de döda med en abnorm blodtörst.
amerikanen Brian Murphy befinner sig på ett
evakueringsplan som ska ta honom hem till sin familj
men när planet kraschar vid kusten är Murphy den
enda överlevaren. Snart träffar han den deserterade
soldaten Daniel Dembele som letar efter sin försvunna
son och tillsammans måste de kämpa sig igenom det
ogästvänliga landskapet och de horder av levande
döda som inte vill annat än att slita dem i stycken
och äta deras kött.

The Dead
referenstitlar: La Horde, Resident Evil, 28 dagar senare
Originaltitel: The Dead
Genre: Skräck
Språk: Engelska
längd: 105 min
Ålder: 15 år IMDB: 6,1

art Nr (DvD KÖP):
1081-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1081-31

PÅ DVD 25 APRIL

SAMSAM DEL 1-4
FÖLJ MED UNIVERSUMS
MINSTA SUPERHJÄLTE PÅ
ETT ENORMT RYMDÄVENTYR!

APRIL

ALLA
TALA
SVEN R
SKA

SUCCÉSERIEN FRÅN

SAMSAM är den animerade SVT-succén som alla barn
älskar. Följ med till den fantastiska planeten Sam och
möt universums charmigaste lilla superhjälte.
Garanterat alla barns favorit.
SamSam är den minsta och den yngsta superhjälten på
planeten Sam. Där bor han med sina superföräldrar och
när han vill ha roligt träffar han sina bästa vänner
SuperJulia, lillbärt och lortgrisen. tillsammans
utforskar de rymden och planeterna och upplever
fantastiska äventyr.

SamSam del 1-4 (10 avsnitt/del)
referenstitlar: Rorri Racerbil, SvampBob Fyrkant
Originaltitel: SamSam
Genre: Barnfilm
Språk: Svenska
längd: 70 min
Ålder: Barntillåten

art Nr (DvD 1 KÖP):
1079-30
99:-

art Nr (DvD 2 KÖP):
1106-30
99:-

art Nr (DvD 3 KÖP):
1107-30
99:-

art Nr (DvD 4 KÖP):
1108-30
99:-

art Nr (DvD 1 HYr):
1079-31

art Nr (DvD 2 HYr):
1106-31

art Nr (DvD 3 HYr):
1107-31

art Nr (DvD 4 HYr):
1108-31

PÅ DVD 4 APRIL

APRIL

ALLA
R
TALA
SKA
SVEN

ISBJÖRNARNAS ÄVENTYRLIGA RESA är ett fantastiskt
äventyr som med ny teknik gör det möjligt att följa
med till Isbjörnarnas land. Följ med den charmiga
isbjörnsfamiljen på en strapatsfylld resa när de inser
att ismassorna de kallar sitt hem börjar smälta.
Isbjörnsmamman beger sig tillsammans med sina två
björnungar Cassie och asak till kusten för att lära dem
att jaga. Men sälarna är få och när de kommer fram
inser de att isarna som de kallar sitt hem smälter i en
oroande takt. Nu är deras ända hopp att ta sig till det
beryktade Björnberget där isbjörnar från hela
Nordpolen samlats i dessa svåra tider.

Isbjörnarnas äventyrliga resa
referenstitlar: Pingvinresan
Originaltitel: The Great Polar Bear Adventure
Genre: Barnfilm
Språk: Svenska
längd: 47 min
Ålder: Barntillåten IMDB: 6,8 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1080-30
99:-

art Nr (DvD HYr):
1080-31

PÅ DVD 4 APRIL

FRÅN SKAPARNA AV

”Hjärtlig och ärlig”
Toronto Star

”Oddsen är

90/10

”Den förtjänar sina
tårar och sina skratt”
New York Daily News

att du kommer att gilla
Detroit News

50/50”

”50/50 tar sig an ”the big C” med allvar och humor och lyckas med både och”
MovieZine

maj
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MAJ

50/50 är en värmande och rolig feelgood-film om
när livet inte alltid är på topp med den fantastiske
Joseph Gordon-Levitt och rolige Seth Rogen. Skratta
och gråt till filmen som redan blivit en publikfavorit
och vann publikens pris på Stockholms filmfestival.
50/50 Golden Globe nominerades som bästa komedi
och Joseph Gordon-Levitt som bästa skådespelare i
en komedi. I övriga roller ser vi Anna Kendrick, Bryce
Dallas Howard och Anjelica Huston.
adam är 27 år och får, trots sitt hälsosamma liv, en
allvarlig cancerdiagnos. För att hantera sin nya situation
har han den bästa och inte helt smidiga polaren Kyle,
sin chockade mamma, ﬂickvännen rachael och den
nyutexaminerade terapeuten Katie som tar sig an
adam som sin tredje patient - någonsin.

50/50
referenstitlar: Juno, Little Miss Sunshine
Originaltitel: 50/50
Genre: Komedi, Drama
Språk: Engelska
längd: 99 min
Ålder: 7 år IMDB: 8,1 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1082-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1082-31

art Nr (BD KÖP):
1083-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1083-31

PÅ DVD OCH BLU-RAY 16 MAJ

SCHINDLER’S LIST

FANTOMEN PÅ OPERAN

Nature
teaches beasts
to kNow
their frieNds

PRINT
ONLINE
MARKNADSFÖRING

POS-MATERIAL: poster

MAJ

NOT FINAL ARTWORK

Oscarnominerade Ralph Fiennes regidebuterar med
en actionfylld och modern tolkning av Shakespeares
klassiska drama. Förutom Fiennes själv är rollistan
fylld av stjärnor och storheter som Gerard Butler,
Brian Cox, Vanessa Redgrave samt nya stjärnskottet
Jessica Chastain.
Krigshjälten Coriolanus återvänder till rom efter ﬂera
vinster på slagfältet. Men han välkomnas inte med
öppna armar av alla. När han i ett raserianfall klargör
sina politiska ståndpunkter ser hans fiender sin chans
och starta ett massivt upplopp, vilket resulterar i att
Coriolanus fördrivs från staden. Fylld av bitterhet och
hat söker han upp sina forna fiender och tillsammans
med dem planerar han att fullkomligt rasera rom till
grunden.

Coriolanus
referenstitlar: Titus, Romeo + Juliet
Originaltitel: Coriolanus
Genre: Drama, Action
Språk: Engelska
längd: 120 min
Ålder: 15 år IMDB: 7,6 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1013-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1013-31

PÅ DVD 2 MAJ

TRANSIT är en laddad thriller i samma anda som
Liftaren där en familjs efterlängtade semester blir en
mardröm utefter de amerikanska motorvägarna.
I rollerna ser vi Jim Caviezel (The Passion of the
Christ), Elisebth Röhm (Heroes) och James Frain
(True Blood).
Nate och robyn har tagit med sig barnen på en bilsemester genom USa. När de stannar på en rastplats
passar två bankrånare på, när ingen ser, att gömma sitt
byte i deras bil. Ovetandes om det har helyllefamiljen
dragit på sig ett gäng mordiska gangsters som vill åt
pengarna till varje pris.

Transit
referenstitlar: Liftaren, Highwaymen
Originaltitel: Transit
Genre: Thriller
Språk: Engelska
längd: 87 min
Ålder: 15 år vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1086-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1086-31

PÅ DVD 9 MAJ

MAJ

MIN BÄSTE FIENDE är en sanslös svart komedi i stil
med Inglourious Basterds, där allvar och komedi blandas
i det tredje riket. I huvudrollen ser vi tyska stjärnan
Moritz Bleibtreu från Spring Lola och The Baader
Meinhof Complex.
Efter ett oförlåtligt svek återförenas barndomsvännerna
victor och rudi, den ena sitter i koncentrationsläger
och den andra är SS-officer. Men planet de båda färdas
med kraschar och utlämnade på landsbygden övertalar fången officeren att de – för hans säkerhet – ska
byta kläder. När de sedan räddas av ett SS-kompani är
rollerna ombytta.

Min Bäste Fiende
referenstitlar: Inglourious Basterds, Livet är underbart
Originaltitel: Mein bester fiend
Genre: Komedi, Drama
Språk: Tyska
längd: 101 min
Ålder: 11 år IMDB: 6,6 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1085-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1085-31

PÅ DVD 9 MAJ

EN SANN HISTORIA

OM MOD, MISSTRO
OCH ÖVERLEVNAD UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET

SUCCÉN FRÅN

MAJ

”ACTION,
”VERKLIGT
HJÄLTEDÅD,
STARKA
TRAGEDI”
SCENER”
THE TELEGRAPH

”EXTRAORDINÄR
SANN HISTORIA”
GUARDIAN

THE SCOTSMAN

En storslagen miniserie, med internationella stjärnor
som Brian Cox (Apornas planet: (r)evolution), Thomas
Kretchmann (Valkyria, Wanted) och Franka Potente
(Bourne-filmerna), om den dramatiska sänkningen av
passagerarfartyget Laconia. SÄNKNINGEN AV LACONIA
är skriven av den hyllade Alan Bleasdale och gjorde
stor succé på BBC. Den visades även på SVT under
julhelgen.
Året är 1942 och den tidigare lyxkryssaren laconia är
på väg från Egypten till liverpool med civilister och
Italienska krigsfångar. Dess försvar är i dåligt skick, de
italienska fångarna plågas av fängelsevakterna medan
tredje officeren thomas Mortimer får reda på att hans
fru och barn omkommit och söker tröst hos den mystiska änkan Hilda Smith. I det ögonblicket attackeras laconia av tyska u-båtsmissiler. Men när u-båtskaptenen,
Werner Hartenstein, inser att laconia inte är ett krigsfartyg bestämmer han sig för att till varje pris rädda
passagerarna från det sjunkande skeppet.

Sänkningen av Laconia
referenstitlar: Das Boot, Nurnberg, Jakten på röd oktober
Originaltitel: The Sinking of the Laconia
Genre: Drama, Action
Språk: Engelska, Tyska
längd: 180 min
Ålder: 11 år IMDB: 7,0 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1104-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1104-31

PÅ DVD 2 MAJ

OSCARBELÖNADE ROMAN POLANSKI REGISSERAR FYRA AV
VÄRLDENS BÄSTA SKÅDESPELARE I EN HYLLAD SVART KOMEDI.

”ROLIGARE ÄN SÅ HÄR
HAR JAG INTE HAFT PÅ BIO”
AMELIA

”JAG VAR UPPRYMD
I FLERA DAGAR”
M-MAGASIN

”LIKA ROLIG SOM

BRIDESMAIDS”
BOSTON HERALD

JUNI

”EN AV ROMAN POLANSKIS

MEST INTRESSANTA
OCH ANNORLUNDA
FILMER PÅ LÄNGE”
MOVIEZINE

”PIGG OCH NYCKFULLT ROLIG”
VARIETY

”LIVLIG, ELAK, SKICKLIGT SPELAD”
HOLLYWOOD REPORTER

”ONDSINT ROLIG”
THOMPSON ON HOLLYWOOD

TV
PRINT
ONLINE
MARKNADSFÖRING

POS-MATERIAL: ellips, poster

JUNI

”ENORMT UNDERHÅLLANDE SOCIAL FARS
OCH ANTAGLIGEN EN AV POLANSKIS
STÖRSTA KOMMERSIELLA SUCCÉER
PÅ FLERA ÅR.”

”NATTSVART FARS FYLLD AV
OLIDLIG SPÄNNING”
GUARDIAN

EMANUEL LEVY

Mästerregissören Roman Polanski regisserar fyra av
världens bästa skådespelare - Jodie Foster, Kate
Winslet, Christoph Waltz och John C. Reilly - i en
svart komedi som enhälligt hyllats sedan premiären.
Både Kate Winslet och Jodie Foster Golden Globe
nominerades till bästa kvinnliga huvudroll för sina
rollprestationer i filmen.
Penelope och Michael longstreet och alan och Nancy
Cowan har aldrig träffat varandra. Men när deras söner
hamnar i slagsmål möts de upp i Penelope och Michaels
chica Brooklynlägenhet för att som vuxna människor
diskutera vad som inträffat och försöka hitta en lösning.
Men snart är barnens konﬂikt glömd och det står klart
att det handlar om fyra människor som tar fram det
allra värsta hos varandra. Kanonerna laddas i de verbala
skyttegravarna och när glåporden viner som kulor i den
perfekt inredda lägenheten ställs frågan på sin spets vart är mänskligheten på väg?

Carnage
referenstitlar: Revolutionary Road,
American Beauty
Originaltitel: Carnage
Genre: Komedi
Språk: Engelska längd: 79 min
Ålder: 7 år IMDB: 7,6 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1088-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1088-31

art Nr (BD KÖP):
1089-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1089-31

PÅ DVD OCH BLU-RAY 13 JUNI

juni

TV
PRINT
ONLINE
MARKNADSFÖRING

POS-MATERIAL: ellips, poster

JUNI

THE GREY är en adrenalinfylld överlevnadsthriller
där Liam Neeson tvingas kämpa mot blodtörstiga
vargar i Alaskas vildmark. Filmen är regisserad av
Joe Carnahan (The A-Team) och producerad av
actionpionjärerna Ridley Scott (Gladiator, Blade
Runner) och Tony Scott (True Romance, Top Gun).
När deras ﬂygplan våldsamt kraschar tvingas ett
gäng oljeborrare att klara sig själva i alaskas iskyliga
ödemarker. tillsammans måste de kämpa mot alla odds
för att överleva i den samvetslösa naturen för att en
dag återse sina kära. Men det är inte bara snön och isen
som hotar männen – de har krashat hos en blodtörstig
vargﬂock som inte skyr några medel för att skydda sitt
revir.

The Grey
referenstitlar: På gränsen, Taken, Into the Wild
Originaltitel: The Grey
Genre: Action, Thriller, Drama
Språk: Engelska
längd: 117 min
Ålder: 15 år IMDB: 7,7 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1102-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1102-31

art Nr (BD KÖP):
1103-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1103-31

PÅ DVD OCH BLU-RAY 20 JUNI

PRINT
ONLINE
MARKNADSFÖRING

POS-MATERIAL: poster

EN OSMINKAD KRIMINALTHRILLER MED WOODY HARRELSON
BASERAD PÅ EN HISTORIA AV JAMES ELLROY – MANNEN BAKOM

JUNI

L.A. Confidential

”BLÄNDANDE OCH UNIK
I STIL MED DE KLASSISKA
LA-NOIR MÄSTERVERKEN”

”WOODY HARRELSON
ÄR STRÅLANDE”

TIME OUT LONDON

VARIETY

RAMPART är en hårdkokt thriller skriven av genrens
mästare James Ellroy, där Woody Harrelson
återförenas med regissören Oren Moverman efter den
Oscarnominerade The Messenger. Harrelsson backas
upp av en ”all star”-cast med Sigourney Weaver, Steve
Buscemi, Robin Wright, Anne Heche, Cynthia Nixon,
Ben Foster, Ice Cube och Ned Beatty.
Dave Brown ger uttrycket ”bad cop” ett ansikte. Han
är våldsam, fördomsfull, på gränsen till kriminell och
tror stenhårt på bilden av sig själv som de svagas
beskyddare. tumultet och korruptionen har nått
bristningsgränsen inom los angelespolisen och när
Brown misshandlar en misstänkt på öppen gata och
smygfilmas klipps skyddsnäten som tidigare alltid
fångat upp honom. Nu står han ensam i ett inferno av
byråkrater som vill åt honom, en familj som vänder
honom ryggen och lösa sexmöten i en värld där han
inte kan lita på någon. Nu är den enda vägen nedåt…

Rampart
referenstitlar: LA Konfidentiellt, Training Day
Originaltitel: Rampart
Genre: Thriller
Språk: Engelska
längd: 108 min
Ålder: 15 år IMDB: 6,2 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1074-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1074-31

art Nr (BD KÖP):
1075-30
139:-

art Nr (BD HYr):
1075-31

PÅ
PÅ DVD
DVD OCH
OCH BLU-RAY
BLU-RAY 20
XX JUNI
MAJ

PRINT
ONLINE
MARKNADSFÖRING

POS-MATERIAL: poster

JUNI

NOT FINAL ARTWORK

LOVLIGT BYTE är en fartfylld actionkomedi med
Katherine Heigl i komisk högform. Filmen är baserad
på Janet Evanovich bästsäljare som är den första
boken av många där vi får stifta bekantskap med den
fräcka Stephanie Plum.
Stephanie Plum saknar både jobb och pengar. Desperat
tvingar hon sin kusin vinnie att anställa henne som
prisjägare på hans borgensfirma. Hennes första
uppdrag blir att hitta den mordmisstänkte före detta
polisen Joe Morelli - mannen som ﬂera år tidigare
krossade hennes hjärta. Med en drös snärtiga oneliners
och handväskan fylld av pepparspray ger sig Stephanie
ut på en jakt fylld av humor, spänning och romantik.
varken Joe eller den lilla staden trenton, New Jersey,
kommer att bli sig lik igen ...

Lovligt byte
referenstitlar: The Bounty Hunter, Knight and Day
Originaltitel: One For the Money
Genre: Komedi, Thriller
Språk: Engelska
längd: 91 min
Ålder: 11 år vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1091-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1091-31

art Nr (BD KÖP):
1092-30
159:-

art Nr (BD HYr):
1092-31

PÅ DVD OCH BLU-RAY 13 JUNI

MAJ

SPECIAL FORCES är en aktuell och högoktanig
actionfest. I huvudrollerna ser vi Diane Kruger från
Inglorious Basterds och Djimon Hounsou från Blood
Diamond.
Den franska journalisten Elsa är i afghanistan på jakt
efter ett scoop när hon kidnappas av talibansoldater
för att dödas som deras gisslan. Ett team bestående
av specialtränade elitsoldater sätts ihop för att rädda
henne. Men i det karga afghanska landskapet är de ett
lätt villebråd.

Special Forces
referenstitlar: Utlämnad, Proof of Life, Green Zone
Originaltitel: Forces Spéciales
Genre: Action
Språk: Franska
längd: 109 min
Ålder: 15 år IMDB: 6,2 vOD: Ja

art Nr (DvD KÖP):
1017-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1017-31

PÅ DVD 27 JUNI
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Glamour
- Hur det hela började
Solsidan
- Säsong 1

"ABSOLUT EN AV DE
BÄSTA SVENSKA
HUMORSERIER
SOM NÅGONSIN
VISATS PÅ TV"

Glamour
- Valentine

FÖR INFORMATION OM ARTIKELNUMMER, EAN SAMT PRISER KONTAKTA OSS!

TV-serieboxar

Familjen Ashton
- Säsong 1-3

Herrskap &
Tjänstefolk
- Säsong 1-5

ÅTER
SORTIM I
ENT!

Quo Vadis

Crime Story
- Volym 1

Hitler - Tredje rikets
uppgång och fall
ÅTER
SORTIM I
ENT!

Mot alla vindar

Caligula
ÅTER
SORTIM I
ENT!

ÅTER
SORTIM I
ENT!

Marco Polo

ÅTER
SORTIM I
ENT!

ÅTER
SORTIM I
ENT!

Scarlett

ÅTER
SORTIM I
ENT!

Nürnberg

FÖR INFORMATION OM ARTIKELNUMMER, EAN SAMT PRISER KONTAKTA OSS!

Nobles favoriter

Source Code

The Lincoln Lawyer

Rabbit Hole

Conan the Barbarian

Salvation Boulevard

Hesher

Bunraku

En blomma i Afrikas öken

Trust

Precious

Trikoloren

Coco Chanel

Boy A

The Killer Inside Me

Flood

Svart katt, vit katt

Howl

My Name is Khan
FÖR INFORMATION OM ARTIKELNUMMER, EAN SAMT PRISER KONTAKTA OSS!
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Vinnare Stockholm Filmfestival 2011
”Bästa Film och Bästa Foto”

APRIL

aFtonBlaDet

metro

P3 PoPUlÄr

tt SPektra

”trollBinDanDe”
Jeanette Gentele, SVD

cinema

SYDSVenSkan

”en Stor FilmUPPleVelSe”
mÅnS hirSchFelDt, kUltUrnYtt P1

”anDerS DanielSen lie Är lYSanDe”
helena linDBlaD, Dn

”en aV ÅretS allra BÄSta Filmer”
karoline erikSSon, SVD

ny
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e

”man Blir SÅ oerhÖrt
DraBBaD. Det hÄr Är en
VÄlDiGt Bra Film”
c-G karlSSon, Gomorron SVeriGe

”en VÄrDiG
Vinnare”
Bernt eklUnD, eXPreSSen

Sverige har Bergman, Finland har Kaurismäki,
Danmark har Lars von Trier… och äntligen har Norge
fått en lysande stjärna på filmhimlen. Genom debuten
Reprise (2006) fick Joachim Trier (som på avstånd ÄR
släkt med Lars von Trier) världens blickar på sig och
med hans andra film OSLO, 31 AUGUSTI, är nu Trier
etablerad som en regissör att räkna med.
I Oslo, 31 augusti möter vi 34-årige anders som snart
är klar med sin drogrehabilitering på landsbygden.
Han får dispens för att kunna gå på jobbintervju i
stan och under ett dygn upplever han de gator som
en gång var hans, och träffar vännerna som en gång
var nära. anders är fortfarande ung och har alltid haft
alla förutsättningar att göra något av sitt liv, men nu
har han kommit till en plats när allt redan för sent och
han plågas över alla möjligheter han sumpat och alla
människor han svikit.
Oslo 31 augusti har hyllats på filmfestivaler och
belönades under Stockholm filmfestival 2011 med priset
för Bästa film och Bästa foto.

Oslo, 31 Augusti
referenstitlar: A serious man, A single man, Lost in translation, Fish tank
Originaltitel: Oslo, 31 august
Genre: Drama
Språk: norska
längd: 95 min
Ålder: 15 år MDB: 7,8

art Nr (DvD KÖP):
1097-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1097-31

PÅ DVD 4 APRIL

APRIL

Hyllad dramakomedi om vänskap,
galenskap och stora ambitioner

NOT FINAL ARTWORK

Joachim Triers mästerliga debutfilm som etablerade
honom som en regissör att räkna med.
Erik och Philip har varit vänner sedan barnsben. De
delar intresset för litteratur och har båda alltid drömt
om att själva bli författare. I 20-årsåldern har de skrivit
varsin bok men medan Phillips bok publiceras och blir
en storsäljare fylls Eriks brevinkast av refuseringsbrev.
Men framgång är inte alltid lycka och Philip bryter
samman. Efter en tid på behandlingshem försöker han
återuppta kontakten med ﬂickvännen Kari och vännen
Erik, som fortfarande kämpar för att bli publicerad
och för att accepteras av Phillips högtravande
författargäng. Joachim triers hyllade debutfilm repris
är en berättelse om vänskap, galenskap, och kreativitet.
Det handlar om kärlek, sorg, stora ambitioner och
knäckande tillkortakommanden.

Repris
referenstitlar: Wonder boys, Juno
Originaltitel: Reprise
Genre: Drama
Språk: Norska
längd: 134 min
Ålder: 15 år IMDB: 5,8,

art Nr (DvD KÖP):
1105-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1105-31

PÅ DVD 4 APRIL
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”Magnifik, storslagen underhållning”
annika gustafsson, Sydsvenskan

”Himmelsk galenskap…
roligt och samtidigt oerhört visuellt”
tt spektra

Italienske mästerregissören Nanni Morettis hyllade
påvesatir VI HAR EN PÅVE! skildrar problemen som
uppstår när den nyvalde påven får stora skälvan och
rymmer från Vatikanen.
Pressen i ett vanligt jobb kan vara nog så betungande,
men att hamna i allas blickfång och dessutom anses
vara vald av Gud? Det blir för mycket för påven som
till allas fasa säger att han inte vill vara med längre.
vatikanen tar in en psykolog (Moretti), som visar
sig vara ateist, men ingenting hjälper. Den ofrivillige
påven som nästan dukar under av skräck inför jobbets
ohyggliga ansvar tar då en time out och rymmer
helt enkelt till roms gator. vatikanen gör allt för att
upprätthålla skenet, medan den katolska världen håller
andan.

Vi har en påve!
referenstitlar: En italiensk familj på gränsen till sammanbrott, Kära dagbok,
Originaltitel: Habemus Papam
Genre: Satir
Språk: Italienska
längd: 102 min
Ålder: 15 år IMDB: 7,0

art Nr (DvD KÖP):
1098-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1098-31

PÅ DVD 11 APRIL

NOT FINAL ARTWORK

APRIL

Theo Angelopoulos storslagna THE DUST OF TIME
med Willem Dafoe är en gripande romans som
spänner över ett halvt århundrade, tre kontinenter
och reﬂekterar samtidigt 1900-talets tumultartade
framfart.
En regissör sliter hårt för att få ihop sitt senaste projekt,
en historisk överblick baserad på hans föräldrars liv.
Spyros och Eleni blir förälskade i skuggan av andra
världskriget. När kriget väl bryter ut tvingas Eleni ﬂy till
ryssland medan Spyros tar sig till New York. Först när
Stalin är borta kan de två återförenas, men bara för en
kort stund innan ödet skiljer dem åt igen…

The Dust of Time
referenstitlar: Evigheten och en dag, Odysseus blick
Originaltitel: The dust of time
Genre: Drama
Språk: Engelska/Ryska/Tyska/Grekiska
längd: 125 min
Ålder: 15 år IMDB: 6,3

art Nr (DvD KÖP):
1099-30
109:-

art Nr (DvD HYr):
1099-31

PÅ DVD 18 APRIL

re
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Tre svarta filmpärlor från fransk films bad boy
BOY MEETS GIRL ”I det närmaste perfekt” NME

POLA X ”Ett mästerverk” i-D Magazine

ont blod ”Upplyftande... buttert romantiskt” Time Out

APRIL

Den dramatiska debuten BOY MEETS GIRL (1986)
gjorde Leos Carax – då bara 23 år - till fransk films
stora stjärna. Tillsammans med bland andra Luc
Besson och Jean-Jacques Beineix tillhörde han den
80-talsvåg av unga filmskapare som kom att kallas
Cinema du look, de gjorde visuellt starka filmer, fyllda
med blandade referenser från både fin- och fulkultur.

NOT FINAL ARTWORK

ONt BlOD
leos Carax kanske största ögonblick är film noir
och science fiction i en lika påhittig som vässad
blandning. En dödlig sjukdom sveper över landet.
Smittan sprids genom att ha sex utan att blanda in
känslor och offren är mestadels nyfikna ungdomar.
Det finns ett botemedel, men det är gömt långt nere i
myndigheternas valv. Ett kriminellt gäng planerar dock
att bryta sig in och stjäla det åtråvärda serumet. Det är
nu huvudpersonen alex kommer in i bilden…

Carax-box
referenstitlar: Almodovar-boxen, Luc Besson Collection
Originaltitel: Mauvias sang / Boy meets girl / Pola X
Genre: Drama
Språk: Franska
längd: 116min / 100 min / 134 min
IMDB: 7,2 / 6,8 / 5,8

BOY MEEtS GIrl
leos Carax första långfilm är en effektiv kärlekshistoria
kryddad med svart humor. alex har precis blivit
dumpad av sin ﬂickvän. Samtidigt får Mireille sitt hjärta
krossat i en annan del av staden. att alex och Mireilles
vägar kommer att korsas är helt enkelt oundvikligt.
POla X
Nyheten att han har en okänd syster får Pierre att
känna sig sviken och lurad av sina närmaste. Han tar sin
motorcykel och ger sig iväg på en destruktiv resa för
att upptäcka sanningen på egen hand …
leos Carax tar sig an Herman Melvilles roman och
bjuder på en passionerad filmtripp med musik av Scott
Walker.
art Nr (DvD KÖP):
1100-30
229:-

PÅ DVD 25 APRIL
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JUNI

En grupp poliser i Paris som uteslutande arbetar med
brott mot barn. Det kan röra sig om ligor av ficktjuvar,
barnmisshandel och uppslitande fall med pedofili och
incest. Den sammansvetsade gruppen ser samhällets
allra mörkaste sidor och kämpar för att inte förlora
hoppet om mänskligheten. Poliserna umgås nära även
privat efter arbetstid för att ha en buffert mellan en
hård dag och sina egna familjeliv. Många av fallen i
filmen är baserade på verkliga händelser.
Ett varmt och trots ämnet ofta humoristiskt drama som
fick Juryns pris i Cannes 2011.

Polis
referenstitlar: The Wire, It’s a free world
Originaltitel: Polisse
Genre: Drama
Språk: Franska
längd: 127 min
Ålder: 15 år IMDB: 7,7

art Nr (DvD KÖP):
1101-30
129:-

art Nr (DvD HYr):
1101-31

PÅ DVD 13 JUNI
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