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20 år efter den första filmen är Lloyd och Harry i farten igen, dummare än någonsin. Den här gången ger de sig ut på sitt livs äventyr, att
hitta Harrys dotter som han inte haft kontakt med på många år.
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NOBLE ENTERTAINMENT SMEDSBACKSGATAN 7 115 39 STOCKHOLM
ORDER & KUNDTJÄNST: 08 450 48 90
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FÖR FÖRSTA GÅNGEN SAMLAD I EN BOX!

38 TIMMAR MED
SPÄNNING OCH DRAMATIK!
Se – eller se om – serien som tog världen med storm och har imponerat med
komplicerade detektivgåtor och suveräna skådespelarprestationer, nu för
första gången samlad i en box. Följ med Sarah Lund och hennes kollegor ut
i fält när de löser bestialiska mordgåtor som gång på gång pressar dem till
bristningsgränsen.

• Brottet har blivit en enorm succé i hela världen och
har bland annat belönats med en BAFTA för bästa
utländska serie och även nominerad till en EMMY
• I huvudrollen ser vi Sofie Gråbøl, som har vunnit
flera priser för sitt utmärkta skådespeleri
• En amerikansk version av serien har spelats in
under namnet The Killing med bl.a Joel Kinnaman

Välkommen till Hasbros
My Little Ponys värld, där vänskap är magisk™!
Res till det förtjusande landet Equestria, där enhörningen
Twilight Sparkle och hennes vänner upplever äventyr
och lär sig värdefulla saker om vänskap.
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ONE OF THIS YEAR´S MOST ANTICIPATED SCI-FI MOVIES

”SOMETHING TRULY SPECIAL, A UNIQUE AND BRACING
SCIENCE-FICTION FILM THAT STIRS BOTH HEART AND MIND.”
- VANITY FAIR

”DON’T MISS IT — THIS IS ENORMOUSLY FUN VISIONARY FILMMAKING,
WITH A WITTY SCRIPT AND A GREAT INTERNATIONAL CAST”
- NEW YORK POST

”A SLAMBAM SCI-FI THRILLER WITH A BRAIN, A HEART AND AN ARTFUL SENSE OF PURPOSE.
YOU’RE IN FOR A WILD WHOOSH OF A RIDE”
- ROLLING STONE

Året är 2031 och en ny istid har gjort jorden nästan helt obeboelig. Människans sista bastion är ett högteknologiskt tåg som konstant är i rörelse.
Om motorn stannar fryser hela mänskligheten ihjäl. De rikaste bor i de främre
vagnarna, medan de fattiga lever i misär i de bakre – där revolten pyr.

• En hisnande science fiction-saga regisserad
och skriven av Bong Joon-ho, mannen bakom
den koreanska The Host
• I rollerna ser vi Tilda Swinton, Chris Evans,
Jamie Bell, Ed Harris, John Hurt m.fl.

PLAY OR DIE
“DARINGLY WRITTEN, IMPROBABLY MADE
- AND MORE UNBELIEVABLY MADE WELL.”
– NPR

“THIS THRILLER SET IN A CONCERT HALL IS A STUNT, BUT A DAMN GOOD ONE.
MAYBE RISK HASN’T DIED YET IN FILMMAKING.”
– ROLLING STONE

“GRAND PIANO IS A HIGHLY INFECTIOUS AND TIGHTLYWOUND THRILLER THAT ISN’T AFRAID TO HAVE SOME FUN
WITH BOTH ITS STORY AND ITS CHARACTERS”
– DAILY DEAD

Tom är en framgångsrik pianist som har tagit världen med storm.
Det är bara ett problem – han har scenskräck. Efter en tids frånvaro
från musikframträdandena är han nu redo för att göra comeback.
När han äntrar scenen och gör sig klar för att spela upptäcker
han ett hot skrivet på hans notblad.

• Med Elijah Wood (Sagan om ringen, Hooligans)
och John Cusack (Being John Malkovich, 1408)
i huvudrollerna
• Grand Piano är skriven av Damien Chazelle som
också låg bakom filmen The Last Exorcism part II
• Visad på bio i USA

Sex polare kommer på den perfekta raggningsplanen
– att utge sig för att vara filmproducenter. Sen är det
bara att välja och vraka bland alla vackra kvinnor
som kommer för att provspela.

• En sexig komedi i samma anda som
American Pie, späckad med grov humor
och snygga brudar
• Med bl.a. Mike Hatton, Dave Foley
och Bree Olson
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SLUTET PÅ VÄRLDENS BÄSTA DRAMASERIE
“Mad Men’s seventh season has done some
of its best work so far”
- AV CLUB

“…gorgeously filmed and impeccably acted, and
deceptively sad. In other words, quintessential Mad Men”
- NEWARK STAR-LEDGER

“Sets the stage for what promises to be
a tumultuous, enticing end run”
- CHICAGO SUN-TIMES

Don bestämmer sig för att åka till Los Angeles för att få återse Megan när
han är ledig från byrån. Peggy stöter på den nya direktören och Roger har
familjeproblem. Medan alla på kontoret pratar om månlandningen börjar Don
inse att maktkampen mellan Sterling och Cutler kan få konsekvenser för
hans framtid.

• Vinnare av 4 Golden Globes i kategorin bästa
dramaserie och 15 Emmys
• En av 2000-talets mest sedda dramaserier
• Innehåller de första sju avsnitten av finalsäsongen

KAMPANJ!

MAD MEN SÄSONG 1-6 TILL KAMPANJPRISER!

”Drive Hard is an entertaining,
amusing movie worth checking out”
– MONDO EXPLORITO
När den före detta racerföraren Peter kidnappas av en mystisk tjuv blir han
plötsligt indragen i ett rån där han tvingas köra flyktbilen. Peter får nu både
polisen och maffian efter sig i en rafflande jakt längs Australiens guldkust.

• Med John Cusack (1408, Maps to the Stars) i rollen
som bankrånaren Simon Keller
• Thomas Jane (The Mist, Deep Blue Sea) spelar den
ofrivilliga flyktbilschauffören
• Grym actionfilm med häftiga bilar och hisnande biljakter

”charming, rambling,
modern romantic comedy”
– AUSTIN CHRONICLE

“smart, touching
and pleasantly human”
– WE GOT THIS COVERED

“Appreciate its rose-colored vision of the city
as seen through European eyes.”
– NEW YORK TIMES

Xavier, en 40-årig tvåbarnspappa tycker fortfarande att livet är mycket
komplicerat. Hans liv vänds dessutom upp och ner när mamman till hans barn
flyttar till New York och några månader senare flyttar han efter. Han är far till
ett lesbiskt pars barn, gifter sig med en kinesisk-amerikansk kvinna för att
få visum och återförenas med sin första kärlek som kommer på besök i USA.
Hans liv känns lika invecklat som ett kinesiskt pussel.

• Franskt drama med Romain Duris (Dagarnas skum)
och Audrey Tautou (Amelie från Montmartre) i
huvudrollerna

++++

“IT IS A NICE FAMILY MOVIE AND I WOULD
RECOMMEND THIS TO EVERYONE.”
– HELL HORROR

“A HIGHLY ENTERTAINING,
INVIGORATING MOVIE”
– NYC MOVIE GURU

“IF THERE WERE ANY JUSTICE, IT WOULD
BECOME A CULT CLASSIC.”
– NYC MOVIE GURU

När sultanens dotter blir bortrövad av en ond trollkarl får Sinbad i uppdrag
att ge sig ut i den magiska öknen för att rädda henne. Under den långa färden
utmanas han av övernaturliga väsen, och han måste göra sitt yttersta för att
slutföra sitt uppdrag.

• Baserad på den berömda sagan om Sinbad sjöfararen
• Det storslagna äventyret berättas av
Patrick Stewart (X-Men)

TV-KAMPANJ
PRINT-KAMPANJ
ONLINE-KAMPANJ
POSTER
70 X 100 CM

POSTER
70 X 100 CM

ELLIPSE-STANDEE
(65 X 190 CM)

UPPFÖLJAREN TILL SUCCÉERNA
THE EXPENDABLES 1 OCH 2 BJUDER PÅ
FILMSERIENS MEST PERSONLIGA OCH
RAFFLANDE KAMP HITTILLS.
Barney (Stallone), Christmas (Statham) och resten av gänget är tillbaka, nu
ännu större, starkare och vildare. Den här gången ställs de öga mot öga med
Stonebanks, som för många år sen var med och bildade The Expendables,
men som senare blev en skoningslös vapenhandlare som Barney tvingades
döda. Trodde han, åtminstone...

• Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold
Schwarzenegger och resten av actionstjärnorna är
tillbaka med den starkaste rollistan hittills
• Den tredje filmen i den actionfyllda Expendables-serien
• Svensk biopremiär den 13 augusti

”IF YOU’RE LOOKING TO SEE SOME
GOOD DANCING, IT DELIVERS”
– DVD VERDICT

”JULES URICH IS ONE OF THE WORLD’S BEST
FEMALE BREAKDANCERS”
– DVD VERDICT

”WE GET TO SEE AUTHENTIC B-BOYS AND
B-GIRLS DO THEIR THING”
- DVD VERDICT

“B-GIRL FEATURES SOME OF THE BIGGEST AND
BEST B-BOYS IN THE WORLD”
– FLAVOUR MAGAZINE

Angel är en av stans bästa breakdansare. Efter ett brutalt överfall där
hennes bästa vän omkommer måste hon ge allt hon har för att övervinna
rädslan och sina fysiska men efter överfallet, om hon vill vara en del
av den hårda hiphopmiljön.

• Med Aimee Garcia, känd från Dexter, i en av rollerna
• B-Girl kan jämföras med filmer som Step Up och
You Got Served

The best 80’s sex comedy
since the 80’s
När Shane ärver en strippklubb av sin farbror räknar han
med att det ska bli en nystart för honom och hans festglada
kompis. Shane blir dock snabbt varse de många problem som
följer med klubben och måste nu försöka få kontroll över en
flock vilda strippor, en grupp av besvärliga medarbetare,
och en försupen samarbetspartner.

• Med Dave Foley som är känd som
röstskådespelare från populära animerade filmer
som Ett småkryps liv (Flik) och Monsters University
(Terry)
• Med Andy Dick, känd från 2 Broke Girls och Road Trip

PÅ BIO I HÖST!

