REPERTOIRE
24. januar – 13. marts

Reprisen anbefaler

31. JANUAR – 13. FEBRUAR

28. FEBRUAR – 6. MARTS

Unge Astrid
En pige skal ikke sættes i bås og rette sig efter
mændenes verdenssyn. Det ved vi fra både
’Ronja Røverdatter’ og ’Pippi Langstrømpe’. I
Pernille Fischer Christensens biografiske drama
ser vi nu i praksis, hvordan den unge, spirende
forfatter Astrid Lindgren opnår alle de erfaringer,
der skulle gøde hendes fantastiske forfatterskab i
mange år. Her må Lindgren trodsigt kæmpe mod
et mandschauvinistisk system, der ikke forærer
en ung, kvindelig forfatterspire mange muligheder. Lindgren spilles af Bille Augusts datter Alba
August, og hendes mor spilles af Trine Dyrholm.
DK-PREMIERE

Oscar-vindere
– to be announced!
Vi nærmer os den såkaldte Award Season.
I år afholdes filmfesten over dem alle, den
notoriske Oscar-prisuddeling, søndag d. 24.
februar i Dolby Theatre i Los Angeles. Feltet
af film er stærkere end nogensinde, og i den
anledning har vi valgt at øremærke en række
datoer - nærmere bestemt den 28. februar til
den 6. marts - til at præsentere en serie med de
vigtigste og største Oscar-vinderfilm. Hold dig
opdateret på Reprisens hjemmeside og facebook-side. Film og spilletider offentliggøres kort
tid efter Oscar-showet d. 24. februar.

7.-13. MARTS

Løfte ved daggry
’Løfte ved daggry’ er et gribende fransk
drama baseret på Romain Garys kendte
hovedværk ’Morgenrødens løfte’ fra 1960, der
var inspireret af forfatterens egen opvækst.
Romain vokser op i Vilnius under Første Verdenskrigs strabadser som datter af en tidligere
skuespillerinde (spillet af Charlotte Gainsbourg).
Mørket i Litauen blev senere erstattet af gyldne
ungdomsår ved den franske riviera, inden
Romain under 2. Verdenskrig blev pilot i Afrika.
Kærligheden til moren overskyggede dog hele
hans turbulente liv.
DK-PREMIERE

Kommende arrangementer i Reprisen

RBG – dommeren,
der ændrede Amerika

Cinemateket i Reprisen:
The Piano

Familiekoncert:
Viva – Emilio og pumaen

I en alder af 84 år er den amerikanske
højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg
blevet et uventet populærkulturelt ikon. Hun
har opbygget en imponerende juridisk arv og
er særligt blevet kendt for sit pionerarbejde i
kampen mod kønsdiskrimination i det amerikanske samfund. Den øjenåbnende og rørende
dokumentar ’RBG’ fortæller historien om den
lille, rolige krigers vej til den højeste instans i
det amerikanske retssystem. Filmen introduceres
af den danske højesteretsdommer Marianne
Højgaard Pedersen. Vi serverer et glas vin i
forbindelse med visningen.

I 2019 kan du glæde dig til en række danske og
udenlandske klassikere, der alle har sat sit præg
på filmhistorien. Filmene præsenteres i samarbejde med Cinemateket. Vi lægger ud med Jane
Campions prisvindende kærlighedsdrama fra
1993, der er fortalt gennem den stumme, skotske
Ada, som i 1850’erne bortgiftes til en mand i
det fjerne New Zealand. Hun er kun lykkelig,
når hun kan udtrykke sig gennem sit klaver. Det
barske landskab danner bagtæppe for den erotiske kærlighedshistorie, der bæres af det lystige
spil mellem Holly Hunter og Harvey Keitel.Vi
serverer et glas vin i forbindelse med visningen.

Kom med Viva og drengen Emilio på eventyr.
Her er både en farlig puma, sjove SalsaSlanger,
bange BongoBjørne, frække aber fra Maracas,
ænder, der rapper på spansk, syngende cikader
og 1000 dansemus.

Onsdag d. 13. februar kl. 20.00
Pris: 85 kr.

Søndag d. 3. marts kl. 15.00
Pris: 85 kr.

Søndag den 17. marts kl. 14.00
Pris: 50 kr. inklusive en lille popcorn

Via sangene og rytmerne bliver publikum
indført i den livsglade og følelsesladede latinamerikanske musik. Og store som små kommer
selvfølgelig til at spille, synge og danse med.
Viva præsenterer her en koncert med masser af
hjertevarme og humor i tæt musikalsk samspil
med børn og voksne.

Bestil dine biografbilletter på www.reprisen.dk eller ring på tlf. 45 42 10 26

Filmomtaler
TORS 24/1 - ONS 6/2 & LØR 9/2 - ONS 20/2

FRE 25/1 - MAN 28/1

The Favourite

Beautiful Boy

’The Favourite’ er et herligt kulsort og morsomt periodedrama, der foregår i England i 1708, mens den smågale Dronning Anne sad på tronen. Hun har en affære
med hertuginden af Churchill (Rachel Weisz) og vil
i det hele taget hellere spise kage og lege med sine
kaniner, end hun vil lede landet i krigen mod Frankrig.
Men pludselig ankommer Sarahs unge kusine Abigail
(Emma Stone) til slottet og skaber yderligere ravage
i det adelige galehus. Filmen er instrueret af Yorgos
Lanthimos, og Olivia Colman har allerede vundet en
Golden Globe for sin rolle som rådvild regent.

Steve Carell spiller faderen David, der opdager, at
sønnen Nic har et stofmisbrug. Gennem mange
turbulente år forsøger han at hjælpe sønnen ud af
sin afhængighed, men ofte føler han sig komplet
magtesløs i forsøget på at standse den nedadgående
spiral. Det hjerteskærende drama er baseret på både
faderen og sønnens erindringsbøger, og både Carell og
Timothee Chalamet (fra ’Call Me by Your Name’) er
overbevisende i deres had-kærlighedsforhold præget af
tilbagefad og genoprejsning.

DK-PREMIERE
FRE 25/1 - ONS 30/1

LØR 26/1 - SØN 27/1 & LØR 9/3 - SØN 10/3

Før frosten

Ternet ninja

Michael Noer har instrueret dette stærke danske
periodedrama, med Jesper Christensen i en gribende
rolle som bonden, der indgår en skæbnesvanger pagt.
Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede, og med udsigten til endnu en hård vinter står
bonden Jens overfor et ubærligt valg. Hvis familien
skal overleve vinteren, tvinges han til at indgå en aftale
med storbonden på den nærliggende gård og gifte sin
datter Signe bort, og det kaster familien ud i splittelse,
hemmeligheder og mord. Spørgsmålet er, hvor meget
Jens vil ofre for at redde sine børn?

Anders 'Anden' Matthesens populære børnebog er
blevet til en forrygende sjov animationsfilm. Teenageren Aske får en Ninja-dukke af sin onkel Stewart (den
skæve karakter fra ’Jul på Vesterbro’), da han vender
hjem fra Thailand. Dukken viser sig imidlertid at være
levende, dødsensfarlig og besat af tanken om retfærdighed og blodhævn. Den ternede ninja hjælper Aske
med hans problemer, og drengen lover til gengæld
at hjælpe dukken. Det er Anders Matthesens anden
animationsfilm efter den succesfulde ’Terkel i knibe’.

BIOGRAFKLUB DANMARK
MAN 28/1 - ONS 30/1

TORS 31/1 - ONS 13/2

Min italienske familie

Unge Astrid

’A casa tutti bene’ foregår på den lille italienske ø
Ischia, hvor en stor familie er samlet for at fejre forældrene, Pietro og Albas 50 års bryllupsdag. Det starter
som en idyllisk og solbeskinnet komsammen, men da
en storm bryder løs og holder familien fanget på øen,
dukker ubehagelige hemmeligheder og uforløste konflikter frem til overfladen. Det eksplosive og drypvist
ganske morsomme familiedrama har været årets store
publikumshit i Italien, hvor filmen allerede har solgt
mere end en halv million billetter.

En pige skal ikke sættes i bås og rette sig efter
mændenes verdenssyn. Det ved vi fra både ’Ronja
Røverdatter’ og ’Pippi Langstrømpe’. I Pernille Fischer
Christensens biografiske drama ser vi nu i praksis,
hvordan den unge, spirende forfatterinde Astrid Lindgren opnår alle de erfaringer, der skulle gøde hendes
fantastiske forfatterskab i mange år. Her må Lindgren
trodsigt kæmpe mod et mandschauvinistisk system, der
ikke forærer en ung, kvindelig forfatterspire mange muligheder. Lindgren spilles af Bille Augusts datter Alba
August, mens hendes mor spilles af Trine Dyrholm.
DK-PREMIERE

TORS 31/1 - TIRS 12/2

TORS 7/2 - SØN 17/2 & LØR 23/2 - SØN 24/2

Vice

LEGO Filmen 2 (dansk tale)

Traditionelt set har den amerikanske vicepræsident
mest haft en statistrolle på den politiske scene. Men
dette ændrede sig alt sammen drastisk, da Dick Cheney
blev den 46. vicepræsident i 2001. Præsident George
Bush var folkekær men uerfaren i det ovale værelse, så
de facto var det Cheney, der manøvrerede landet og
igangsatte den invasion af Irak, der stadig er et betændt
sår. Med både skræmmende facts og humoristiske
anekdoter fortæller komediedramaet ’Vice’ hele historien. Christian Bale er uovertruffen som Cheney, og på
rollelisten ses også Amy Adams og Steve Carrell.

Velkommen til vinterferiens store animationsoplevelse.
’LEGO Filmen 2’ foregår fem år efter begivenhederne i
den første LEGO-film ’Et klodset eventyr’. Vores venner Emmet og Lucy bliver konfronteret med deres hidtil største udfordring, da et intergalaktisk DUPLO-rumskib dukker op og bortfører flere LEGO-figurer. Det
er nu op til dem at redde deres klodsede verden. Den
opfindsomme film er fyldt med skøre indfald og sjov
dialog, der både vil fænge børn, bedsteforældre og
inkarnerede ældre LEGO-entusiaster.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

Filmomtaler
ONS 13/2 - SØN 17/2 & MAN 25/2 - ONS 27/2

TORS 14/2 - SØN 24/2

RBG

If Beale Street Could Talk

I en alder af 84 år er den amerikanske højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg blevet et uventet populærkulturelt ikon. Hun har opbygget en imponerende juridisk
arv og er særligt blevet kendt for sit pionerarbejde i
kampen mod kønsdiskrimination i det amerikanske samfund. Den øjenåbnende og rørende dokumentar ’RBG’
fortæller historien om den lille, rolige krigers vej til den
højeste instans i det amerikanske retssystem. Hendes
ekstraordinære liv har fået særlig relevans for kvinders
ligestilling i slipstrømmen af nutidens #metoo-debat.

Den amerikanske instruktør Barry Jenkins overraskede
alle ved at komme stort set ukendt ind fra højre og vinde en Oscar for Bedste Film for generationsportrættet
’Moonlight’ i 2017. Nu er han tilbage med et romantisk krimidrama, baseret på novellen af samme navn.
En sort mand bliver falsk anklaget for en forbrydelse
i Harlem. Nu er det op til hans gravide kæreste Tish
at bevise hans uskyld og få ham ud af fængslet, inden
hun skal føde. Men hun er oppe imod et indgroet og
racistisk system, der ikke levner parret mange chancer.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

MAN 18/2 - SØN 24/2

TORS 21/2 - MAN 11/3

Mødregruppen

Green Book

Line lever det vilde jetsetliv i Hong Kong sammen
med sin mand, der er direktør for familiens verdensomspændende virksomhed. Men uheldigvis opdager
hun, at manden har en affære med deres filippinske
barnepige. Hun flygter derfor til hendes sydfynske
hjemby, hvor hun har lidt svært ved at blende ind
i den lokale mødregruppe. Langsomt falder hun til
og tager kampen op mod gylp, grød og trusler fra
ægtemanden. ’Mødregruppen’ er en herlig komedie af
Charlotte Sachs Bostrup med Danica Curcic, Anders
W. Berthelsen og Marijana Jankovic.

Det autentiske drama ’Green Book’ foregår i 1960’ernes USA, hvor racekonflikten er på sit højeste. Her
bliver en italiensk-amerikansk og ved første øjekast
ikke videre sympatisk dørmand, Tony Lip, hyret som
chauffør for en afroamerikansk klassisk pianist, Don
Shirley. Shirley skal på en rundvisning af spillesteder
i de sydlige amerikanske delstater. Som bilen triller
gennem de endeløse landskaber, udvikler sig et unikt
venskab mellem det umage par. I hovedrollerne ses
Mahershala Ali fra Oscar-vinderen ’Moonlight’ og
danske Viggo Mortensen.
BIOGRAFKLUB DANMARK, DK-PREMIERE

MAN 25/2 - ONS 27/2

Kapernaum
Det libanesiske drama handler om den 12-årige dreng
Zains turbulente liv. Han vokser op i Beirut i en lille
lejlighed med sine mange søskende. Familien lever i
armod, og da hans jævnaldrende søster bliver solgt til
en ældre mand, beslutter Zain sig for at flygte. Han
ender dog i fængsel, hvor den nu 12-årige dreng ender
med at sagsøge sine forældre for have født ham ind i
et liv med fattigdom og nød. Instruktøren har hentet
sine skuespillere i filmens egne miljøer for at tilføje den
absurde historie et realistisk lag - blandt andet spilles
Zain af en syrisk flygtning.

TORS 7/3 - MAN 11/3

Van Gogh
– Ved evighedens port
Myterne om den hollandske maler Vincent Van Gogh
er mange, og der har været talrige skildringer af hans
liv på film, senest den olieanimerede ’Loving Vincent’.
Men ingen portrætfilm har været mere helstøbt end
’Van Gogh – Ved evighedens port’, der er instrueret
af Julian Schnabel og har Mads Mikkelsen og Willem
Dafoe på rollelisten. Det fængende drama skildrer
malerens levetid i den franske by Arles. Dafoe er med
i kapløbet om en Oscar for bedste mandlige hovedrolle
for sin rolle som det impressionistiske unikum.
DK-PREMIERE

TORS 7/3 - MAN 11/3

Kulturklub
Rudersdal!

Løfte ved daggry
’Løfte ved daggry’ er et gribende fransk drama baseret
på Romain Garys kendte hovedværk ’Morgenrødens
løfte’ fra 1960, der var inspireret af forfatterens egen
opvækst. Romain vokser op i Vilnius under Første
Verdenskrigs strabadser som datter af en tidligere
skuespillerinde (spillet af Charlotte Gainsbourg).
Mørket i Litauen blev senere erstattet af gyldne
ungdomsår ved den franske riviera, inden Romain
under 2. Verdenskrig blev pilot i Afrika. Kærligheden
til sin mor overskyggede dog hele hans turbulente liv.
DK-PREMIERE

Inspiration og
klubfordele

Til dig, der er interesseret i
kunst og kultur og som ønsker
løbende nyhedsbreve med
specielle klubtilbud.

MANTZIUSLIVE
REPRISE TEATRET
BIRKERØD BIO
GL HOLTEGAARD
RUDERSDAL MUSEER
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Se mere på
www.oplev.rudersdal.dk

Reprisens repertoireplan
24. januar – 13. marts
JANUAR

LØRDAG DEN 9.

11.00
13.15
15.00
17.30
20.00

TORSDAG DEN 24.

20.00 The Favourite
FREDAG DEN 25.

15.15 Beautiful Boy
17.45 Før frosten
20.00 The Favourite

SØNDAG DEN 10. - TIRSDAG DEN 12.

LØRDAG DEN 26. - SØNDAG DEN 27.

13.15
15.15
17.45
20.00

Ternet ninja
Beautiful Boy
Før frosten
The Favourite
Beautiful Boy
Før frosten
Min italienske familie
The Favourite

TIRSDAG DEN 29. - ONSDAG DEN 30.

15.15 Før frosten
17.45 Min italienske familie
20.00 The Favourite
TORSDAG DEN 31.

12.15
15.00
17.30
20.00

13.00
15.00
17.30
20.00

LEGO Filmen 2 (dansk tale)
The Favourite
Unge Astrid
Vice

ONSDAG DEN 13.

MANDAG DEN 28.

12.45
15.15
17.45
20.00

Vores livs ferie (Filmklub)
LEGO Filmen 2 (dansk tale)
The Favourite
Unge Astrid
Vice

The Favourite (Baby Bio)
Unge Astrid
The Favourite
Vice

FEBRUAR

13.00
15.00
17.30
20.00

LEGO Filmen 2 (dansk tale)
The Favourite
Unge Astrid
RBG (film med indledning)

TORSDAG DEN 14. - SØNDAG DEN 17.

13.00
15.00
17.45
20.00

LEGO Filmen 2 (dansk tale)
The Favourite
RBG
If Beale Street Could Talk

MANDAG DEN 18. - ONSDAG DEN 20.

15.15 If Beale Street Could Talk
17.45 Mødregruppen
20.00 The Favourite
TORSDAG DEN 21.

12.15
15.15
17.45
20.00

Mødregruppen (Baby Bio)
If Beale Street Could Talk
Mødregruppen
Green Book

FREDAG DEN 22.
FREDAG DEN 1. - SØNDAG DEN 3.

15.00 Unge Astrid
17.30 The Favourite
20.00 Vice

LØRDAG DEN 23. - SØNDAG DEN 24.

MANDAG DEN 4. - ONSDAG DEN 6.

13.00 Unge Astrid
17.30 The Favourite
20.00 Vice
TORSDAG DEN 7.

13.00
15.00
17.30
20.00

15.15 If Beale Street Could Talk
17.45 Mødregruppen
20.00 Green Book
13.00
15.15
17.45
20.00

LEGO Filmen 2 (dansk tale)
If Beale Street Could Talk
Mødregruppen
Green Book

MANDAG DEN 25. - ONSDAG DEN 27.

LEGO Filmen 2 (dansk tale)
Vores livs ferie (Filmklub)
Unge Astrid
Vice

15.15 Kapernaum
17.45 RBG
20.00 Green Book

TORSDAG DEN 28. - LØRDAG DEN 2.

T.B.A. Årets Oscar-vindere
20.00 Green Book
MARTS
SØNDAG DEN 3.

15.00	The Piano (arrangement
med vin)
T.B.A. Årets Oscar-vindere
20.00 Green Book
MANDAG DEN 4. - ONSDAG DEN 6.

T.B.A. Årets Oscar-vindere
20.00 Green Book
TORSDAG DEN 7.

12.15 Green Book (Baby Bio)
15.00 Lucky (Filmklub)
17.45	Van Gogh
– Ved evighedens port
20.00 Løfte ved daggry
FREDAG DEN 8.

15.00 Green Book
17.45	Van Gogh
– Ved evighedens port
20.00 Løfte ved daggry
LØRDAG DEN 9.

11.00 Lucky (Filmklub)
13.00 Ternet ninja
15.00 Green Book
17.45	Van Gogh
– Ved evighedens port
20.00 Løfte ved daggry
SØNDAG DEN 10.

13.00 Ternet ninja
15.00 Green Book
17.45	Van Gogh
– Ved evighedens port
20.00 Løfte ved daggry

BILLETBESTILLING
Forsalg til alle forestillinger
i repertoireplanen kan
ske både i Reprisen og på
Holte Bibliotek:
REPRISE TEATRET
www.reprisen.dk
Tlf. 45 42 10 26
HOLTE BIBLIOTEK
Tlf. 46 11 58 10
Telefonen i Reprisen er
åben fra 1/2 time før første
forestillings start.
Man kan både bestille og
købe billet til alle forestillinger fra den dag, programmet udkommer.

MANDAG DEN 11.

15.00 Green Book
17.30 Løfte ved daggry
20.00	Van Gogh
– Ved evighedens port

FREDAG DEN 8.

15.30 LEGO Filmen 2 (dansk tale)
17.30 Unge Astrid
20.00 Vice
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