
25TTELA
tisdag 8 oktober 2013

Bio-toppen: 

”Flygplan”  
med luft  
under vingarna
n Disneys animerade 
storfilm ”Flygplan” 
behåller förstaplatsen på 
biotoppen även denna 
vecka.

Formel 1-dramat 
”Rush” och skräckfilmen 
”Insidious chapter 2” är 
nykomlingar på fjärde 
respektive femte plats.

Kritikerhyllade 
svenska filmen ”Hotell” 
gör dock en blygsam 
entré på 13:e plats.
Helgens mest sedda  
filmer:
1. (1) Flygplan
2. (2) Monica Z
3. (3) Smurfarna 2
4. (Ny) Rush
5. (Ny) Insidious chapter 2
6. (4) Familjetrippen
7. (7) Skumtimmen
8. (5) White House down
9. (6) Runner runner
10. (8) Snabba cash – livet 
deluxe

Nästan en miljon tittare 
följde partiledar debatten.

Dustin och hans vänner  
i ”Flygplan” behåller 
förstaplatsen på biotoppen.

tv-toppen 

Miljonpublik för 
partiledardebatt
n Söndagens partiledar-
debatt i ”Agenda” lock-
ade fler tittare än  
vanligt. 948 000 följde 
den stundtals aggres-
siva bataljen, vilket är 
200 000 fler än som 
följde senaste tv-debat-
ten i maj eller förra  
höstens drabbning i 
”Agenda”.

Debatten lockade folk 
från ”Moraeus med 
mera” samtidigt i SVT 1 
som tappa de 500 000 
tittare jämfört med 
förra veckans avsnitt.
Förra veckans mest 
sedda program
1. Doobidoo  
(SVt 1, fredag) 1 685 000
2. Skavlan  
(SVt 1, fredag) 1 352 000
3. Bonde söker fru  
(tV 4, onsdag)   1 166 000
4. Vem tror du att du är? 
(SVt 1, måndag) 
                                    1 122 000
5. Moraeus med mera 
(SVt 1, söndag) 
                                    1 095 000
6. Bron (SVt 1, söndag) 
                                    1 049 000
7. Idol (tV 4, fredag) 
                                    1 005 000
8. Agenda – partiledar
debatt (SVt 2, söndag) 
                                        948 000
9. Körslaget (tV 4, lördag) 
                                        889 000
10. Uppdrag granskning 
(SVt 1, onsdag)    810 000

n  I morgon är det dags för nästa pro-
grampunkt i Innovatum ACT:s föreläs-
ningsserie Klubb Rec. Nu gästas man 
av filmregissören Magnus von Horn 
som just nu jobbar med sin långfilms-
debut, ”The here after”. Magnus håller 
på för fullt med förproduktionen  

i Trollhättan. Magnus von Horn är 30 
år och kommer från Göteborg. Han är 
utbildad i filmregi vid Polens natio-
nella filmskola, där han skrev och 
regisserade flera kortfilmer som 
 prisats vid internationella festivaler. 
Även när det gäller långfilmsdebuten 

– ett drama om en pojke som slåss mot 
sitt mörka förflutna – har han skrivit 
manus och regisserar. 

Klubb Rec med ny regissör – Magnus von Horn

Magnus von Horn.

 n Onsdag
N3, trollhättan
Klubb Rec

”Det är väldigt annorlunda mot vad 
jag gjort tidigare, men oerhört 
kul”, tycker Shanti Roney.

Lukas Holgersson, som spelar huvudrollen som pojken Mats, höll värmen uppe i de fartfyllda 
actionscenerna. Mellan tagningarna åkte täckjackan på, och guldbyxorna håller han hårt i.

kontaktade honom och frågade om 
han ville medverka i filmen. 

– Jag fastnade ganska snabbt för 
manuset, det är en bra story som 
har en bra mix mellan relationer 
och action, berättar han när 
TTELA får en pratstund med 
honom mellan tagningarna. 

Under de sex veckor som gått 
sedan inspelningarna drog i gång 
för Shanti Roneys del har han hun-

nit lära känna sin karaktär Torkel 
på djupet – raka motsatsen till hans 
roll som Edmund i Shakespeares 
klassiker Kung Lear som går upp på 
Stockholms stadsteater nästa helg. 

Skilda världar
– Det är två skilda världar såklart, 
med helt olika språk, men jag gillar 
kontrasten. När man spelar är det 
egentligen inte så stor skillnad om 

man står på en teaterscen eller 
framför en kamera, bara känslan 
finns där, säger han, men tystnar 
tvärt. 

Produktionsteamet står redo och 
kameramannen utropar:

– Tystnad, tagning!
En röd bil slirar in på gårds-

planen så att gruset yr i luften. 
Ännu en actionscen tar sin  

början. 
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Ella Lemhagen filmar nu i Vargön. Hon ska förvandla 
Max Lundgrens bok Pojken med guldbyxorna, som blev 
tv-serie på 70-talet, till en långfilm.
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