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Brad Pitt er favorit til en Oscar –
Leonardo Di Caprio må gå tomhændet
hjem
Hjerteknuseren Brad Pitt er storfavorit til at løbe med en Oscar for bedste
mandlige birolle ved Oscar-uddelingen i februar. Det vurderer Danske Spil,
som giver odds 1,05. Oscar-statuetter til Leonardo Di Caprio og Quentin
Tarantino vil give pengene 20 og 10 gange igen.
Filmen ’Once Upon a Time in Hollywood’, der er instrueret af Quentin
Tarantino og har Brad Pitt og Leonardo di Caprio i hovedrollerne, har gået sin
sejrsgang i hele verden. Også i Danmark, hvor filmen er blevet rost af

anmeldere og har trukket tusindvis af danskere i biografen.
Og skal man tro oddsætterne i Danske Spil, så vil filmen også høste priser
ved årets Oscar-uddeling den 9. februar i Dolby Theatre i Los Angeles:
”I filmkredse er der bred anerkendelse af Brad Pitts skuespillerpræstation i
Tarantinos seneste film, og han er lidt af en darling i USA. Derfor vil vi ikke
blive overraskede, hvis han igen får en Oscar”, siger Mathias Reimer Larsen,
odssætter i Danske Spil med henvisning til, at Pitt i 2014 modtog en
statuette for sin præstation i filmen i ’12 Years a Slave’.
’Once Upon a Time in Hollywood’ er ifølge Danske Spil også favorit til at få
Oscar-statuetter for bedste originale manuskript, der er sat til odds 1,60, og
bedste scenografi, som giver pengene 1,40 gange igen.
Filmen får dog næppe en Oscar i de helt store kategorier. Vinder filmen i
kategorien bedste film vil oddsere få deres indskud 5,50 gange igen, mens en
Oscar til Tarantino for bedste instruktør er sat til odds 10.
Joker og 1917 er favoritter til at vinde flest Oscar-statuetter
Holdet bag Batman-filmen ’Joker’ med Joaquin Phoenix i hovedrollen kan
også se frem til en mindeværdig aften i Dolby Theatre.
Filmen er nomineret i hele 11 kategorier – heriblandt bedste mandlige
hovedrolle. Og odssætterne forudser, at Phoenix løber med den
prestigefyldte pris og har sat oddset på 1,04. Skulle Leonardo di Caprio
derimod vinde i kategorien, giver det pengene 20 gange igen.
Den helt store vinder forventer Danske Spil bliver den britiske film ’1917’,
som anmeldere har kaldt den bedste krigsfilm i 20 år.
Skal man tro oddsætterne, så vinder filmen to af de helt tunge priser; nemlig
i kategorien for bedste film, hvor oddset er sat til 1,60, og i kategorien for
bedste instruktør, hvor Sam Mendes med odds 1,45 er favorit til at vinde en
Oscar.
De to film er også favoritter til at vinde flest Oscar-statuetter. 1917 er sat til
odds 1,667, men Joker giver pengene 4 gange igen.

Vinder filmen ’Marriage Story’, der i øjeblikket kan ses på Netflix og har
Scarlett Johansson i hovedrollen, flest Oscars, giver det pengene 50 gange
igen.
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