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Game Over for LucasArts
3. april: Lucasfilm lukker sin 
spilafdeling, LucasArts, og afskediger 
derved over 100 ansatte. Dette 
medfører aflysningen af to store 
projekter under udvikling – Star Wars: 
First Assault og Star Wars: 1313,  
der stadig er på begyndelsesstadiet. 
Internettet flyder over med mindetaler 
om spilfirmaet; nogle hylder fortidens 
spiludgivelser, mens andre kaster et 
kritisk blik på afdelingens nyere 
historie. Lucasfilm bevarer en intern 
spilgruppe med udvalgte Lucasfilm-
ansatte tilknyttet, som vil fortsætte 
brandet, alt imens selskabet sadler om 
fra en intern udviklingsmodel til en 
licensmodel.

 
4. april: Filmkritiker, forfatter og 
mangeårig fan af Star Wars-filmene, 
Roger Ebert, dør.

Meget på spil
6. maj: Lucasfilm og Disney Interactive indgår en eksklusiv, 
tiårig licensaftale på flere titler med Electronic Arts (AE), der 
skal skabe nye Star Wars-spil af høj kvalitet i forskellige genrer 
til konsoller, pc’er, mobiltelefoner og tablet-pc’er. Som et led i 
aftalen påbegynder to af EA’s hovedstudier udviklingen af nye 
konsolspil: DICE arbejder på en ny inkarnation af Star Wars: 
Battlefront, og Visceral på et spil, som endnu ikke er 
offentliggjort. Imens fortsætter BioWare med sine udvidelser af 
Star Wars: The Old Republic. 

Siger det domænenavn Dem noget?
8. maj: For at sløre deres indregistrering af domænenavnet 
StarWarsRebels.com opkøber Lucasfilm en række spøgefulde 
domænenavne. I lyset af den friske nyhed om den store EA-aftale 
trykker spilmedierne ekstatiske artikler med fokus på emner 
som Order67.com, BothanSpies.com og den uforklarlige 
GunganFrontier2, 3 og 4.com.

Som søn, så datter
23. april: Chronicle Books udgiver en 
opfølger til Darth Vader and Son med 
fokus på en lidt ældre prinsesse Leia. 
Vader’s Little Princess er ligesom 
forgængeren skrevet og tegnet af 
Jeffrey Brown.

Koncepttegninger skildrer flere kendte 
optrin og steders oprindelse samt  
mange uudnyttede ideer. 

 

Rebels under opmarch
20. maj: Lucasfilm præsenterer Star Wars Rebels, en ny animeret serie 
med forventet premiere på Disney XD i efteråret 2014. Executive 
producere Dave Filoni, Simon Kinberg og Greg Weisman offentliggøres 
som seriens kunstneriske hovedkræfter. Nyheden om dette første,  
større projekt efter George Lucas’ fratrædelse bliver genstand for  

megen granskning blandt skeptiske fans. På denne dato indledes seriens 
allerførste forfattermøde på Big Rock Ranch. Deltagerne er Filoni, Kinberg, 

Weisman, Athena Portillo og Darci DuBose fra Lucasfilm Animation samt 
Diana Williams, Rayne Roberts, Pablo Hidalgo og Kiri Hart fra Lucasfilm  

Story Group. 

Storyboards
14. maj: Abrams Books udgiver Star Wars 
Storyboards: The Prequel Trilogy, redigeret 
af J.W. Rinzler.

Pinewood Studios i Buckinghamshire er Europas 
største filmstudie. Studiets udvidelsesplaner for 
£200 mio. (ca. 1,9 mia. kr.) blev godkendt i 2014.

 

Imperiet vender hjem
10. maj: Lucasfilm oplyser, at Star Wars: Episode 
VII skal indspilles i Pinewood-studierne. Efter 
Episode II og III, der primært blev optaget i 
Australien, er briterne glade for at få Star Wars 
tilbage i folden.
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15. juni: The Clone 
Wars vinder to  
Daytime Emmy-priser: 
David Tennant (som 
droideprofessoren 
Huyangs stemme) 
vinder for bedste 
skuespil i et animeret 
program, mens selve 
serien vinder for bedste 
animerede program 
uden for kategori.

 
22. juni: George  
Lucas og Mellody 
Hobson gifter sig på 
Skywalker Ranch. I 
Steven Spielbergs 
skåltale for parret joker 
han med, at Kraften 
endelig har et navn: 
Mellody.

29. maj: LEGO Star Wars: The 
Yoda Chronicles har premiere  
på Cartoon Network. I komedie- 
serien, der består af tre animerede 
halvtimes programmer og en 
række animerede kortfilm, 
oplærer Yoda en ny klasse 
padawan-lærlinge.

Venstre mod højre: Athena Portillo, 
Dave Filoni, George Lucas og Cary 
Silver modtager deres Emmy-pris.

“Magnitude” er 
baseret på tegninger, 
som Steven Daily har 
lavet for Acme 
Archives.

LEGO X-wing i position
23. maj: LEGO Koncernen afdækker verdens største LEGO-model på Times 
Square i New York City: en X-wing i naturlig størrelse bygget af fem millioner 
LEGO-klodser. Mere end 30 mesterbyggere brugte over 17.000 timer på at 
konstruere det 13 meter lange fartøj i anledning af denne måneds lancering  
af LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles. Modellen flytter siden fra New 
York til LEGOLAND i Californien over sommeren.

Yoda holder et LEGO-holocron og følger  
en ny figurs udfoldelser, Jek-14.

6. juni: Firmaet Gentle 
Giant annoncerer en 

eksklusiv vare i 500 
eksemplarer lavet til 

den kommende San 
Diego Comic-Con 
International. 
”Magnitude” er en 

ministatuette af 
admiral Ackbar i 
strålende ny 
uniform, der 
sømmer sig for  
en general i 
Napoleonskrigene.
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