REPERTOIRE
18. april – 30. maj

Reprisen anbefaler

26. APRIL – 6. MAJ

10.-20. MAJ

17.-27. MAJ

Ladybird

Foxtrot

Charmøren

Det er svært ikke at forelske sig i teenagepigen
Christine – med det selvbetitlede kælenavn
’Lady Bird’ – der har knaldrødt hår og en rebelsk
attitude. Hun er snart færdig med gymnasiet og
skal begynde et nyt liv på østkysten. Vi følger de
små glæder og sorger på hjemmefronten, hvor
faren er arbejdsløs, og moren konstant hakker
på Christine. Historien er fortalt med humor og
sans for finurlige hverdagsrealistiske detaljer. Det
Oscar-nominerede amerikanske komediedrama
er instrueret af Greta Gerwig, der selv havde
hovedrollen i ’Frances Ha’.

’Foxtrot’ foregår i Israel, hvor ægteparret
Michael og Dafna får besøg af en repræsentant
fra militæret med verdens dårligste nyhed: Deres
søn er omkommet i krigen. Dafna falder bevidst
løs om på stedet. Michael overmandes af et
voldsomt raseri, men han bruger også den sørgelige livsændring som en anledning til at gøre op
med fortiden. Det rørende drama har en absurd
humor og en visuelt overrumplende billedside,
der er med til at forstærke personernes sinds
tilstande. Filmen vandt næsten samtlige priser
ved den israelske pendant til Oscar-uddelingen.

Esmail er en iraner, der søger opholdstilladelse i
Danmark. For at passere nåleøjet må han finde
en kvinde, der vil dokumentere, at hun kan forsørge ham. Derfor tager Esmail – der ellers bor i
en beskeden etværelses i forstæderne – hver aften
ind på en fancy og eksklusiv bar i centrum af
København for at forsøge at indlede et forhold.
Mens asylsystemets timeglas rinder ud, er han
samtidig nødt til fra barstolens trone at udstråle
charme og overskud. ’Charmøren’ er både
morsom og eftertænksom og viser en personlig
vinkel på integrationens kompleksitet.

Kommende arrangementer i Reprisen

Ønskefilm i Reprisen

Matisse

Hjemme i verden

I Reprisen tager vi meget gerne imod ønsker
fra publikum. Skriv gerne til os på reprisen@
rudersdal.dk eller aflever dit ønske i biografen.

Kom med på en intim rundtur bag kulisserne på
Tate Moderns udsolgte udstilling ’Matisse – The
Cut-Outs’. Den franske maler og grafiker blev
sammen med Pablo Picasso og Marcel Duchamps
kendt for sit arbejde med plastiske kunstformer. I
denne spændende dokumentarfilm hører vi både
kendte personligheder fortælle om Matisses betydning, og så ser vi interessante bud på, hvordan
andre kunstnere – Royal Ballets Zenaida Yanowsky og jazzmusikeren Courtney Pine – forsøger
at omsætte Matisses udtryksfulde værker til dans
og musik. Filmen vises med engelske undertekster.

Sidste år kunne Kirsten Thorup fejre 50-års
jubilæum som forfatter, og sidste år blev hun
hædret med Nordisk Råds Litteraturpris for
romanen ’Erindring om kærligheden’. I Torben
Skjødt Jensens portrætfilm fortæller Kirsten
Thorup om sit liv og forfatterskab ved hjælp
af fragmenter fra sit fyldige bagkatalog (oplæst af Sofie Gråbøl). Filmen introduceres af
instruktøren, der også nyligt stod bag Michael
Strunge-dokumentaren ’Væbnet med ord og
vinger’. Arrangementet er en del af LITTFEST
– Rudersdals første litteraturfestival.

Vi serverer et glas vin i forb. med arrangementet.
Søndag d. 6. maj kl. 16.00
Pris: 80 kr.

Vi serverer et glas vin i forb. med arrangementet.
Søndag d. 27. maj kl. 16.00
Pris: 80 kr.

Dette programs ønskefilm er Ole Bornedals
underholdende komediedrama ’Så længe jeg
lever’, der fortæller historien om den folkekære
sanger John Mogensens tumultariske tilværelse
og kamp for at blive en respekteret sangskriver,
og det biografiske drama ’The Darkest Hour’,
om Winston Churchills liv. Gary Oldman vandt
en Oscar for sin inkarnation af den britiske
premiereminister, der med høj cigarføring må lede
nationen på ret kurs i krigens mørkeste stund.
Se datoer og spilletider i oversigten.

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

ONS 18/4 - SØN 29/4

TORS 19/4 - SØN 22/4

Luk solskinnet ind

Ud af intet

Juliette Binoche spiller hovedrollen som Isabelle, en fraskilt kunstner i 50-års alderen, der nu igen er på udkig
efter den store kærlighed. Prinsen kommer dog ikke just
ridende på den hvide hest. I stedet møder hun en hel
række af tvivlsomme bejlere, inklusive en selvoptaget
bankmand og en forvirret skuespiller. Og så prøver hendes sleske terapeut, spillet af Gérard Depardieu, også at
indlede en affære med hende. Claire Denis’ romantiske
komedie er en underholdende og livsbekræftende
fortælling om at komme godt i gang med anden halvleg
af sit liv.

Diane Kruger spiller Katja, hvis liv kollapser, da hendes
mand og søn omkommer i et bombeangreb. Først
kommer tiden med sorg og følelsen af uretfærdighed.
Derefter vælder en hævnfølelse op i hende. Politiet
gransker i Katjas tyrkiske mands kriminelle fortid for
at løse gåden om det blodige attentat, men selv er hun
overbevist om, at angrebet ikke var rettet bevidst mod
familien. Det rørende drama, der er instrueret af Fatih
Akin, deltog i hovedkonkurrencen til Cannes Filmfestival sidste år, hvor Diane Kruger vandt prisen som
bedste skuespillerinde.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

TORS 19/4 - ONS 25/4 & ONS 2/5

The Post
Steven Spielberg har sin hofskuespiller Tom Hanks tilbage på rollelisten i ’The Post’, der fortæller den sande
historie om de såkaldte ’Pentagon-papirer’ – en række
dokumenter, der afslørede, at præsidentens stab havde
løjet bevidst om landets involvering i Vietnam-krigen.
Hanks og Meryl Streep spiller henholdsvis leder og
redaktør for The Washington Post, der kæmpede for at
offentliggøre de kontroversielle papirer. Det højspændte
politiske drama er spået at blive den helt store vinder
ved årets Oscar-uddeling.
BIOGRAFKLUB DANMARK

MAN 23/4 - SØN 29/4

Hvad vil folk sige
På den ene side er 16-årige Nisha en helt almindelig
norsk pige med kæreste og venner. På den anden side
skal hun på hjemmefronten leve op til en række normer,
der ikke altid går godt i spænd med det norske ungdomsliv. Da hendes far opdager hende sammen med en
fyr, får det strenge konsekvenser: Familien sender hende
til Pakistan, hvor hun skal bo hos nogle slægtninge.
’Hvad vil folk sige’ er et gribende drama om kulturkløft
og den svære kunst at balancere mellem gamle traditioner og sit nye hjemland.

MAN 30/4 - ONS 2/5

LØR 21/4 - SØN 22/4

Hulemanden Sten
– Med dansk tale
Kom med tilbage til stenalderen og mød hulemanden
Sten og hans bedste ven Grøffe. De bor i en forhistorisk
dal, og Sten bruger tiden på at jage mammutelefanter. Men en dag invaderer den onde Lord Snøp fra
bronzealderbyen den idylliske dal, og nu må Sten samle
hele klanen for at vinde det tabte paradis tilbage. ’Hulemanden Sten’ er instrueret af manden bag ’Flugten
fra hønsegården’ og ’Walter og Trofast’ og er fyldt med
sjove optrin og absurde indspark, der appellerer til både
børn og voksne.

FRE 27/4 - SØN 29/4 & LØR 5/5 - SØN 6/5

Hodja fra Pjort
– Med dansk tale
Den danske animationsfilm ’Hodja fra Pjort’ er baseret
på Ole Lund Kirkegaards elskede børnebog fra 1975.
Drengen Hodja kommer i besiddelse af et vaskeægte
flyvende tæppe, som han flyver rundt på med pigen
Smaragd. Desværre mister de tæppet til den onde og
grovædende sultan, der har krokodiller som kæledyr.
Nu må Hodja og Smaragd tage på en farefuld rejse for
at skaffe det magiske tæppe tilbage. Den forrygende
film har selvfølgelig også Sebastians kendte titelsang på
lydtapetet.

MAN 30/4 - ONS 2/5

Bobbi Jene

Den ukendte soldat

Den danske instruktør Elvira Lind står bag ’Bobbi Jene’,
der følger den amerikanske danser af samme navn.
Hun har været den absolutte stjerne i det legendariske
israelske dansekompagni Batcheva gennem 10 år, men
beslutter sig nu for at vende tilbage til sit hjemland. Den
rørende dokumentarfilm zoomer tæt på brydningstiden,
hvor Jene må tage afsked med sin kæreste, kompagniet
og sin mentor og koreograf Ohad Naharin. Og så er
’Bobbi Jene’ ikke mindst fyldt med en masse fantastiske
dansescener.

”Én finsk soldat er lige så stærk som ti russiske,” ytrer
en ung rekrut med viljestyrke og kampgejst i stemmen i
det finske krigsdrama ’Den ukendte soldat’. Unge finner
fra hele nationen drager mod øst for at kæmpe mod
Sovjetunionen om Karelia-provinsen, som Finland tidligere har mistet. Sammenholdet er stort, men ingen har
forberedt dem på rædslerne i mødet med den russiske
krigsmaskine. Filmen er baseret på den kendte roman af
Väinö Linna, som tidligere er blevet filmatiseret i 1955.

TORS 3/5 - ONS 16/5

TORS 3/5 - SØN 13/5

The Journey

Utøya 22. juli

Vi befinder os i Nordirland i 2006. Efter årtiers blodige
stridigheder ligger fremtiden i hænderne på to mænd,
der hader hinanden som pesten: Ian Paisley og Martin
McGuinness, der står i spidsen for henholdsvis Den
Demokratiske Union og oprørsbevægelsen IRA. De to
ledere ender på en lang køretur sammen, hvor de langsomt må forsøge at begrave stridsøksen. Rejsen endte
med en historisk fredsaftale og et unikt og utænkeligt
venskab. Timothy Spall og Colm Meaney spiller hovedrollerne i det gribende, historiske drama.

Terrorangrebet på øen Utøya vil for altid være et gigantisk sår i den norske historie og selvopfattelse. Dette
hjerteskærende drama dyrker da heller ikke monstret
Anders Behring Breivik – faktisk ser vi ham kun svagt
i filmen. I stedet følger vi de unge personer, der fik
ændret deres liv for altid. Filmen centrerer om Kaja og
hendes lillesøster Emilie, der først modtager nyheden på
deres mobiler om et terrorangreb i Oslo. Herefter hører
de skud, og panikken bryder ud. Filmen er instrueret af
Erik Poppe, der også stod bag ’Kongens valg’.

DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

DK-PREMIERE

MAN 7/5 - ONS 9/5

TORS 10/5 - SØN 13/5

Hjerter dame

Peter kanin – Med dansk tale

’Hjerterdame’ fortæller historien om en af de mest
magtfulde kvinder i Danmark. Den tidligere kontorassistent Lizette Risgaard blev i 2015 den første kvinde
på formandsposten i LO. Dermed blev hun talerør for
knap én million danske lønmodtagere. Men LO oplever
kronisk medlemsflugt, og fagbevægelsens historiske
betydning for det danske arbejdsmarked er truet. Denne
interessante dokumentarfilm lukker os helt ind i det
politiske maskinrum, hvor store og ikke altid populære
afgørelser bliver truffet.

Påskens sødeste hit for børn, bedsteforældre og
barnlige sjæle har lange ører og blød pels! Den herlige
familiefilm om Peter Kanin er baseret på Beatrix Potters
klassiske og elskede børnebog om en oprørsk kanin, der
forsøger at snige sig ind i en landmands køkkenhave.
Kaninerne holder sammen i kampen mod den sure
landmand, den snu ræv med de meget spidse tænder
og den lumske grævling, der også vil æde vores pelsede
venner. De danske stemmer leveres blandt andet af
Sebastian Jessen, Amalie Dollerup og Julie Ølgaard.

MAN 14/5 - SØN 20/5

Alt for min søn
Da Myriam og Antoine går fra hinanden, bliver det
afgjort, at de skal have fælles forældremyndighed over
deres 13-årige søn, Julien. Julien bliver snart gidsel
mellem en jaloux og voldelig far og en plaget mor og
presses til det yderste. Det franske drama ’Alt om min
søn’ beskriver hverdagens terror på samme nervepirrende vis som Roman Polanskis ’Chok’. Filmen blev tildelt
Sølvløven i Venedig for bedste instruktør og bedste
debutfilm, og unge Thomas Gioria er fremragende i
rollen som den hårdt prøvede søn.

MAN 21/5 - ONS 23/5

LØR 19/5 - MAN 21/5 & LØR 26/5 - SØN 27/5

Cirkeline, Coco og det vilde
næsehorn
Forårets sødeste familiefilm handler om den tændstiksæske-store pige med det flotte sorte hår og hendes
sjove musevenner. Cirkeline får en ny veninde med
prinsessenykker. Hun hedder Coco og kommer helt
fra Afrika. Samtidig møder musen Ingolf et næsehorn,
der er træt af altid at være den lille. Sammen tager de
små venner på en rejse, hvor de lærer, at den lille også
nogengange kan være dagens store helt. Den hyggelige
animationsfilm er instrueret af Jannik Hastrup, der i sin
tid skabte Cirkeline-karakteren.

MAN 21/5 - TIRS 22/5 & SØN 27/5

Så længe jeg lever

Farvel til Tyskland

Folkekære John Mogensen bragede igennem tobaksrøg
og transistorradioer i 1971 med ’Der er noget galt
i Danmark!’. Inden da var han tæt på at forsvinde i
tågerne, opslugt af sin egen perfektionistiske tilgang til
musikken og sin hang til sprutflasker. Ole Bornedals
rørende og underholdende biografiske drama fortæller
hele historien om den folkekære sanger og sangskrivers
tumultariske liv, ægteskabet med hans kone Ruth og
stræben efter stjernerne. Rasmus Bjerg er forrygende i
hovedrollen og har selv genindsunget Mogensens sange.

I kølvandet på Anden Verdenskrig ønskede en masse
tyske jøder at forlade hjemlandet hurtigst muligt og
rejse til USA. For at skaffe penge til rejsen starter David
Bermann og hans slæng af charmerende venner en
forretning, hvor de med halværlige fiduser og gode
talegaver sælger flotte frottéhåndklæder til fine hjem.
Men amerikanerne mistænker David for at have hjulpet
nazisterne under krigen og tvinger ham til at genopleve
de hårde år fra kz-lejren. ’Farvel til Tyskland’ balancerer
fint som morsom historiefortælling på et tragisk
bagtæppe.

BIOGRAFKLUB DANMARK

ONS 23/5 - ONS 30/5

TOR 24/5 - LØR 26/5 & MAN 28/5 - ONS 30/5

Solo: A Star Wars Story

C'est la Vie

I det nyeste kapitel fra en fjern, fjern galakse er vi nået til
historien om Han Solo – karakteren, som Harrison Ford
udødeliggjorde i de tre oprindelige ’Star Wars’-film. Filmen foregår i Solos ungdom, og her erfarer vi, hvordan
han får fat på sit legendariske rumskib ’Tusindårsfalken’, møder den karismatiske Lando Calrissian og får
en livslang ulden styrmand i skikkelse af Chewbacca.
Det hæsblæsende rumeventyr er instrueret af erfarne
Ron Howard (’Et smukt sind’, ’Apollo 13’) og har
blandt andet Alden Ehrenreich og Woody Harrelson på
rollelisten.

Skaberne af det morsomme franske monsterhit ‘De
urørlige’ er tilbage. Komediefilmen ’C’est la vie’ foregår
på et eventyrligt slot, hvor Pierre og Helena skal sige ja
til hinanden på denne den vigtigste dag i deres liv. Men
for alle personerne i baggrunden – cateringfyren Max,
fotografen Guy og entertaineren James – er dette blot
en arbejdsdag som alle andre. Gennem et intenst døgn
følges bryllupsbegivenhederne gennem øjnene på alle
deltagerne – og selvfølgelig går alt overhovedet ikke som
planlagt.
DK-PREMIERE

DK-PREMIERE
MAN 28/5 - ONS 30/5

Kulturklub
Rudersdal!

Darkest Hour
Gary Oldman er sminket til ukendelighed i rollen som
Storbritanniens premierminister Winston Churchill i det
historiske drama ’Darkest Hour’. Nazisternes krigsmaskine ruller henover Vesteuropa, og truslen om invasion
af de britiske øer er nu særdeles alvorlig. Samtidig er
der intern splid: Kongen er skeptisk, Churchills eget
parti konspirerer mod ham, og befolkningen er slet ikke
forberedt på krig i egen baghave. Oldman spås allerede
nu en Oscar for sin rolle som premierministeren, der
måtte samle sin nation i den mørkeste stund.

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
18. april – 30. maj
APRIL

TORSDAG DEN 3. - FREDAG DEN 4.

16.00 The Journey
18.00 Utøya 22. juli
20.00 Lady Bird

ONSDAG DEN 18.

20.00 Luk solskinnet ind
TORSDAG DEN 19. - FREDAG DEN 20.

15.30 Ud af intet
17.45 Luk solskinnet ind
20.00 The Post
LØRDAG DEN 21. - SØNDAG DEN 22.

13.30	Hulemanden Sten
– Med dansk tale
15.30 Ud af intet
17.45 Luk solskinnet ind
20.00 The Post

14.00
16.00
18.00
20.00

Hodja fra Pjort
The Journey
Utøya 22. juli
Lady Bird

SØNDAG DEN 6.

12.00	Hodja fra Pjort
13.45 The Journey
16.00 Matisse (film og vin)
18.00 Utøya 22. juli
20.00 Lady Bird

MANDAG DEN 23. - ONSDAG DEN 25.

15.15 The Post
17.45 Hvad vil folk sige
20.00 Luk solskinnet ind

MANDAG DEN 7. - ONSDAG DEN 9.

16.30 Utøya 22. juli
18.30 Hjerter dame
20.00 The Journey

TORSDAG DEN 26.

TORSDAG DEN 10. - SØNDAG DEN 13.

15.30 Luk solskinnet ind
17.45 Hvad vil folk sige
20.00 Lady Bird
FREDAG DEN 27. - SØNDAG DEN 29.

13.30	Hodja fra Pjort
15.30 Luk solskinnet ind
17.45 Hvad vil folk sige
20.00 Lady Bird

13.30
15.45
17.45
20.00

Peter kanin – Med dansk tale
Utøya 22. juli
Foxtrot
The Journey

MANDAG DEN 14. - ONSDAG DEN 16.

15.45 Alt for min søn
17.45 Foxtrot
20.00 The Journey

MANDAG DEN 30. - TIRSDAG DEN 1.

15.00 Bobbi Jene
17.15 Den ukendte soldat
20.00 Lady Bird

TORSDAG DEN 17. - FREDAG DEN 18.

15.45 Foxtrot
18.00 Alt for min søn
20.00 Charmøren

MAJ

LØRDAG DEN 19. - SØNDAG DEN 20.

ONSDAG DEN 2.

12.15
15.00
17.15
20.00

LØRDAG DEN 5.

The Post (Baby Bio)
Bobbi Jene
Den ukendte soldat
Lady Bird

14.15	Cirkeline, Coco
og det vilde næsehorn
15.45 Foxtrot
18.00 Alt for min søn
20.00 Charmøren

MANDAG DEN 21.

13.45	Cirkeline, Coco
og det vilde næsehorn
15.15 Så længe jeg lever
17.45 Farvel til Tyskland
20.00 Charmøren
TIRSDAG DEN 22.

15.15 Så længe jeg lever
17.45 Farvel til Tyskland
20.00 Charmøren
ONSDAG DEN 23.

12.15
15.15
17.45
20.00

Lady Bird (Baby Bio)
Så længe jeg lever
Charmøren
Solo: A Star Wars Story

TORSDAG DEN 24. - FREDAG DEN 25.

14.45 C'est la Vie
17.45 Charmøren
20.00 Solo: A Star Wars Story
LØRDAG DEN 26.

13.30	Cirkeline, Coco
og det vilde næsehorn
14.45 C'est la Vie
17.45 Charmøren
20.00 Solo: A Star Wars Story
SØNDAG DEN 27.

12.15	Cirkeline, Coco
og det vilde næsehorn
13.45 Farvel til Tyskland
16.00	Hjemme i verden
- En portrætfilm om
Kirsten Thorup
(film med indledning)
17.45 Charmøren
20.00 Solo: A Star Wars Story

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 28. - ONSDAG DEN 30.

14.30 Darkest Hour
17.00 C'est la Vie
20.00 Solo: A Star Wars Story
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