UGE 35
Ny Stephen King-filmatisering med dansk instruktør
Kvinden fra Brest spiller mandag til onsdag. Se omtalerne her.

Byens Bio viser i denne uge en
amerikansk fantasy/science
fiction-film, The Dark Tower, der
bygger på Stephen Kings
romanserie af samme navn. I
filmen følger vi drengen Jake
Chambers der ejer evnen til at se
ind i andre, parallelle verdener.
Hver nat drømmer han om et
mørkt tårn og om en fremmed
verden. I århundreder har den
sidste ridderkriger,
revolvermanden Roland
Deschain, forsvaret Det Mørke
Tårn der holder sammen på
universets mange dimensioner, mod den sortklædte troldmand Walter O'Dim der ønsker at
knuse tårnet for at skabe totalt kaos. Men drengen Jake kan hjælpe Deschain med at
redde verden!
Stephen King-fans vil sikkert være spændte på hvordan de 8 bøger i serien kan
koncentreres til en enkelt film. Instruktøren Nikolaj Arcel har måttet foretage dristige valg,
og Stephen King har selv udtrykt tilfredshed med resultatet. Arcel er kendt for især to
danske succesfilm: Kongekabale (2004) og En kongelig affære (2012). I 2007 lavede Arcel
en børnefilm der bruger fantastisk magi, De fortabte sjæles ø. Den kan på nogle måder
minde om The Dark Tower. Her har han haft rigtig store stjerner at arbejde med, nemlig
Idris Elba der spiller Revolvermanden Deschain, og Matthew McConaughey som den
sortklædte troldmand.
I weekenden har man stadig mulighed for at se den nye danske animationsfilm,
Nobospionen, af Karla von Bengtsson. Filmen om den lille detektiv Agathe Christine, AC,
har for en gangs skyld vakt begejstring blandt de danske børnefilmsanmeldere. Jacob
Wendt Jensen fra Berlingske
skriver at filmen er ”… et
sødt, henrivende og dejligt
varmt og frit fabulerende
eventyr, der ikke fås bedre
noget andet sted i verden.”,
og Jyllands-Postens Nanna
Frank Rasmussen mener at
karaktererne – selv om de er
tegnede – føles ”…mere
ægte og virkelige end langt
de fleste filmpersoner, dansk
børne- og familiefilm har
karikaturtegnet i mange,
mange år.”
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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