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Seneste nyt 

Nyeste filmanmeldelser

Aliens in the Attic - fin 
familiefilm 
Aliens in the Attic gik en fin bue 
udenom de danske biografer. I 
forhold til hvad der ellers kommer ...

Little New York - Lille, men fin 
debut 
Little New York er den ligegyldige 
oversættelse fra filmens originaltitel 
Staten Island der bare er...

Se også

Film udsalg hos Blockbuster.  
Bliv klar til fremtidens TV med Viasat.  
Mobilt bredbånd til 49 kr. pr. måned.  
A kasse  

Nyeste sladder

Cruise og Stiller genopliver 
måske Les Grossman 
Tilbage i 2008 gik der rygter om at 
Ben Stiller og Tom Cruise 
overvejede at lave mere med Les 
Grossm...

Mand mister øjet under Robin 
Hood optagelser 
Når Ridley Scott laver film går det 
sjældent stille for sig, og 
optagelserne til den kommende 
Rob...

Mest læste artikler

Product Placement – den knapt 
så skjulte markedsføring 
I danske film fylder begrebet 
Product Placement ikke lommerne 
hos de store filmselskaber. ...

Oscar Odds 
For hver dag der går, kommer vi 
skridt nærmere den 22. februar hvor 
Oscar uddelingen fra...

Nye film udgivelser 

Nådeløs Hævn/Law Abiding 
Citizen 
Gerard Butler og Jamie Foxx 
spiller hovedrollerne i F. Gary 
Gray's eksplosive thriller Law 
Abiding C...

Funny People 

Cruise og Stiller genopliver måske Les Grossman 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 20:57 Film rygter & sladder 

Tilbage i 2008 gik der rygter om at Ben Stiller og 
Tom Cruise overvejede at lave mere med Les 
Grossman, der var Tom Cruise's fantastiske 
karakter i Tropic Thunder. Der har dog været meget 
stille omkring planerne og der er nok mange der har 
troet at det blot ville blive ved snakken. I et 
interview med MTV snakker Ben Stiller dog nu igen 
om muligheder for at lave noget med Grossman. 
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Mand mister øjet under Robin Hood optagelser 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 19:31 Film rygter & sladder 

Når Ridley Scott laver film går det sjældent stille for 
sig, og optagelserne til den kommende Robin Hood 
har da heller ikke været nogen undtagelse. Under 
optagelserne gik det nogen gange så vildt for sig at 
flere mennesker i følge filmens hovedrolle Russell 
Crowe kom slemt til skade. 
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Aliens in the Attic - fin familiefilm 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 18:10 Film Anmeldelser 

Aliens in the Attic gik en fin bue udenom de danske 
biografer. I forhold til hvad der ellers kommer af 
familiefilm i biograferne kan det godt overraske en 
smule, for Aliens In The Attic er faktisk er ganske 
fin lille en af slagsen. Filmen er lavet til hele 
familien med vægt på de små, derfor er historien 
heller ikke specielt gennemarbejdet ligesom 
dialogen er meget letkøbt og kortfattet, men den er 
udfra genren ganske vellykket. 
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The Hurt Locker og Avatar er som nat og dag 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 17:50 Film rygter & sladder 

De to helt store favoritter til at vinde en Oscar i 
kategorien bedste film er Kathryn Bigelows The Hurt 
Locker og James Camerons Avatar. Og såfremt en 
af dem lever op til favoritværdigheden, vil der blive 
sat rekord når det kommer til omsætning, men der 
vil være tale om to vidt forskellige rekorder. 
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Netflix arbejder igen på Iphone/Ipad app 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 17:23 Film Nyheder 

I sommeren sidste år kom det frem at nettjenesten 
Netflix gik med tanker om at lave en applikation til 

Konkurrencer på siden lige nu

Vind Little New York på DVD 
I filmen Little New York møder vi Sully 
Halversons som arbejder med rensning af 
septiktanke for Sta...

Vind Final Destination 4 3D 
Så er vi nået til fjerde afsnit i Final 
Destination serien og denne gang foregår 
det i 3D hjemme ...

Vind My Sisters Keeper 
Vind filmen der omhandler en kærlig familie 
der udfordres og forenes af et barns 
sygdom. Cameron Di...

Vind Peddersen & Findus 
Glemligheder 
Så er Peddersen & Findus tilbage og denne 
gang på sommerlige eventyr. Det er fjerde 
gang at de...

Vind Vanvittig Forelsket 
Nu har du muligheden for at vinde Morten 
Gieses første spillefilm, Vanvittig Forelsket. 
I filmen m�...

Bliv skribent på Film-nyt.dk!

Går du med en lille skribent i maven og elsker du 
film? Så se her: Bliv en del af Film-nyt.dk.

Bruger login

Glemt din adgangskode?  
Glemt dit brugernavn?  
Registrer  
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To af komediegenrens helt store 
personligheder spiller 
hovedrollerne i Judd Apatow 
filmen Funny Peop...

Iphone der skulle gøre det muligt at se film og tv serier via Iphone. 
I snart et halvt år har der dog været meget stille omkring sagen, 
men nu begynder rygterne at blusse op igen. Det forlyder nemlig at 
Netflix har igangsat en rundspørge hvor de prøver at finde ud af 
hvorvidt der er opbakning omkring projektet. 
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Ben Stiller bekræfter Zoolander 2 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 16:50 Film rygter & sladder 

I sidste uge kom det frem at Ben Stiller arbejder på 
Zoolander 2, og at Justin Theroux skal stå for 
instruktion og manuskript i samarbejde med Ben 
Stiller. Det er dog ikke blevet bekræftet af Ben 
Stiller selv, altså før nu. Overfor MTV afslører Stiller 
nemlig at rygterne har talt sandt. 
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Born to Raise Hell trailer 

TIRSDAG, 02 MARTS 2010 16:19 Film Nyheder 

Steven Seagal er tilbage (som om han nogensinde 
var væk), denne gang med Born To Raise Hell. 
Filmen der naturligvis har Steven Seagal i 
hovedrollen er også skrevet af skuespilleren selv. 
Filmen er instrueret af Lauro Chartrand der som 
stuntmand har et yderst imponerende CV. Han har 
blandt andet lavet stunts til film som New Moon, 
2012, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal 

Skull, X-men og omkring 190 andre. 
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Film konkurrencer

Besøg også

Modetøj hos Miinto.dk 
Billige mobiler hos Mobiler Online 
Billigt bredbånd 
Billigt mobilt bredbånd 
Søgemaskineoptimering / SEO 
Sammenlign Blu-ray afspiller og LED TV 
Download central.dk

Populære Artikler

Lady Gaga hermafrodit? 
Der har i flere måneder floreret ryger om at Lady Gaga skulle være en mand 
på Internettet og for ...

Frost/Nixon 
Ron Howard er en glimrende instruktør og har stået bag film som Et Smukt 
Sind, Apollo 13, Cindare...
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