REPERTOIRE
15. juni – 9. august

Reprisen anbefaler

TORSDAG 29. JUNI – ONSDAG 12. JULI

MANDAG 19. – TORSDAG 22. JUNI

TORSDAG 3. – ONSDAG 9. AUGUST

Når noget slutter

Heartstone

City of Ghosts

Tony Webster lever en ensom pensionisttilværelse
efter et havareret ægteskab. Men en dag modta
ger han som et lyn fra en klar himmel et gammelt
brev, der tvinger ham til at rode op i gamle
hemmeligheder. I flashbacks får vi historien om
Websters bedste ven, der stjal hans teenagekære
ste fra ham. Og om en efterfølgende dødsulykke,
der måske alligevel ikke var en ulykke? Det
rørende drama tematiserer, hvordan historiske
sandheder altid er formet af hvilken person,
der husker tilbage på dem. Filmen er baseret på
Julian Barnes’ bestseller.

Dette gudesmukke islandske drama har taget
hjemlandet med storm og vandt herhjemme pub
likumsprisen på CPH Pix. Handlingen udspiller
sig i en afsides fiskerlandsby, hvor teenagedren
gene Thor og Christian oplever en turbulent
sommer. Én forsøger at vinde en piges hjerte,
mens den anden opdager nye følelser over for
sin bedste ven. Da sommeren slutter, og Islands
barske natur genvinder sin styrke, er det tid til at
forlade legepladsen og se voksenlivet i øjnene. De
unge hovedrolleindehavere spiller fantastisk, og
på rollelisten ses også danske Søren Malling.

Den syriske by Raqqa er kontrolleret af islamisk
stat, der har fuldstændig kontrol over lokal
befolkningens hverdag og færden. En gruppe
mennesker trodser dog med liv og lemmer det
brutale styre og dokumenterer de forfærdelige
hændelser med deres mobiltelefoner. De kalder
sig RBSS: Raqqa is Being Slaughtered Silently.
Den gribende dokumentarfilm “City of Ghosts”
er et dramatisk vidnesbyrd fra borgerkrigens
epicenter – og filmen vandt fuldt fortjent publi
kumsprisen på CPH:DOX-filmfestivalen.
DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

Sommerbio for børn
Så er der igen i år Sommerbio for børn og deres voksne i Reprise Teatret
og Birkerød Bio. Denne sommer er der 10 film for børn og unge at vælge
imellem. Du kan gense din favoritfilm, eller vælge dem du ikke nåede at fange
gennem året. Vi viser filmene fra den 26. juni til den 4. august 2017.

Månens vogter

by
Smølferne – den hemmelige lands

Børnebilletter med rabat koster kun 35 kr. voksne gæster kan komme med
til 65 kr. (se online hvordan du opnår rabatten).
Download programmet på www.reprisen.dk
Lego Batman Filmen

Udover Sommerbio-filmene viser både Birkerød Bio og Reprisen også spritnye
film: “Grusomme mig 3”, “Bjarne Reuters Kidnapning” og “Bigfoot Junior”.
Se datoer og tider på biografernes hjemmesider. Bemærk at rabatten ikke gæl
der til disse premierefilm.

Find Dory

Sommerbio er blevet til i samarbejde med KULTUR i Ruderdal kommune og
supplerer de mange sommerferietilbud fra UNG I RUDERSDAL.
Far til fire – på toppen

God sommer!

Syng

SOMMERENS
PREMIEREFILM
Skønheden og Udyret

Vaiana

Grusomme mig 3
Rogue One: A Star Wars Story

Premiere 29. juni

Bjarne Reuters
Kidnapning
Premiere 13. juli

Bigfoot Junior
Premiere 27. juli

Fantastiske skabninger
… og hvor de findes

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

TORS 15/6 - TORS 22/6 & LØR 24/6 - ONS 5/7

LØR 17/6 - SØN 18/6 & LØR 24/6 - ONS 28/6

Den bedste mand

Kaptajn Underhyler

Det biografiske drama ’Den bedste mand’ fortæller den
både underholdende og gribende historie om den legen
dariske danske bokser Jørgen ”Gamle” Hansen. I slutnin
gen af 70erne halter bokserens karriere, og banken truer
med at tage huset fra familien. Men alting ændrer sig, da
boksepromoteren Mogens Palle får den afrikanske bokser
Ayub Kalule til Danmark. Pludselig indser ”Gamle”, at
det er for tidligt at gå på pension. Mikkel Boe Følsgaard
imponerer i hovedrollen, og Lene Maria Christensen har
rollen som hans elskede kone og manager Hanne.

De to drenge Jimmy og Otto går i 4. klasse, og de
laver hele tiden narrestreger. Deres skoleinspektør er
ondskabsfuld og vil putte drengene i hver sin klasse. Så
drengene hypnotiserer inspektøren og forvandler ham
til superhelten Kaptajn Underhyler. Den storsmilende
redningsmand er kun iført en rød kappe og et par
overdimensionerede underbukser. Men den skumle
fysiklærer Professor Prutpotte er ude på at få drengene
ned med nakken, så Kaptajn Underhyler må bruge alle
sine tricks. ’Kaptajn Underhyler’ er en sjov og underhol
dende parodi på velkendte superheltefilm.

DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

LØR 17/6 - TORS 22/6

LØR 17/6 - SØN 18/6

Kvinde, ukendt

Efter stormen

De belgiske Dardenne-brødre er kendt for at lave
samfundskritiske og socialrealistiske dramaer, der
spidder menneskets dårlige sider. ’Kvinde, ukendt’ er
ingen undtagelse; her følger vi lægen Jenny, der lettere
nonchalant afviser en kvindelig patient. Men kort efter
findes den kvindelige patient død, og politiet informerer
lægen om, at den afdødes identitet er ukendt. Jenny
plages af en nagende samvittighed og beslutter sig for at
grave dybere i sagen – men det er ikke uden omkostnin
ger for hendes eget liv.

Japansk familiedrama. Ryota dvæler ved sin storhedstid
som forfatter. Han arbejder som privatdetektiv, men
spilder alle pengene på gambling. Da hans far dør, giver
det ham et ønske om at genopbygge et forhold til sin
mor, ekskone og søn. Han genoptager kontakten til sin
først skeptiske familie og kæmper for at tage kontrol
over sin egen eksistens og sit forhold til hans unge
søn. Indtil en stormfuld sommeraften giver familien
en chance for at knytte bånd igen. Instrueret af den
prisvindende filmskaber bag “Søstre” og “Min søns
familie”.

MAN 19/6 - TORS 22/6

LØR 24/6 - TIRS 27/6

Heartstone

Jacques - En mand af havet

Dette gudesmukke islandske drama har taget hjemlan
det med storm og vandt herhjemme publikumsprisen
på CPH Pix. Handlingen udspiller sig i en afsides
fiskerlandsby, hvor teenagedrengene Thor og Christian
oplever en turbulent sommer. Én forsøger at vinde en
piges hjerte, mens den anden opdager nye følelser over
for sin bedste ven. Da sommeren slutter, og Islands
barske natur genvinder sin styrke, er det tid til at forlade
legepladsen og se voksenlivet i øjnene. De unge hoved
rolleindehavere spiller fantastisk, og på rollelisten ses
også danske Søren Malling.

Mange af os har set Jacques Cousteaus optagelser fra
alverdens mangfoldige havdybder på tv med fascination
og julelys i øjnene. I dette billedskønne, biografiske
drama kommer vi helt tæt på den franske oceanograf,
opfinder og pionérs liv, der selv var fyldt med alverdens
farer under overfladen: Cousteaus ægteskab trues ofte
af hans mange elskerinder, og da forretningsimperiet
smuldrer, stikker han af til det uudforskede kontinent
Antarktis på nye eventyr. Men først og fremmest er
’Jacques – en mand af havet’ en hyldest til den under
fundige blå planet, vi bor på.

ONS 28/6

Chasing Trane
Jazzdokumentar med indledning. ’Chasing Trane’
fortæller hele historien om jazzlegenden John Coltranes
liv – især de turbulente år sammen med Miles Davis.
Filmen bygger på interviews med familie, venner og
prominente musikere som Carlos Santana og Sonny
Rollins. Hele herligheden bindes sammen af en serie
rekonstruktioner, hvor Oscar-vinder Denzel Washington
lægger stemme til gamle fotografier og optagelser af
Coltrane. Filmen introduceres af Coltrane-ekspert,
orkesterleder og saxofonist Carsten Meinert. Vi serverer
et glas vin i forbindelse med forestillingen.

TORS 29/6 - ONS 12/7

TORS 29/6 - ONS 12/7

Grusomme mig 3
- Dansk tale
Velkommen til tredje forrygende animationsfilm om su
perskurken Gru og hans tre adoptivdøtre. Denne gang
møder Gru sin hidtil sværeste og ondeste modstander,
nemlig den tidligere barnestjerne Balthazar Bratt.
Desuden kommer Grus ukendte tvillingebror Dru
også på banen. Han vil gerne hjælpe med at bekæmpe
Balthazar – men i virkeligheden gør han bare det hele
endnu værre. Gru får selvfølgelig hjælp fra sine små
gule hjælpere, de elskværdige Minions.

TORS 6/7 - LØR 15/7

Når noget slutter

Mysteriet ved Slack Bay

Tony Webster lever en ensom pensionisttilværelse efter
et havareret ægteskab. Men en dag modtager han som
et lyn fra en klar himmel et gammelt brev, der tvinger
ham til at rode op i gamle hemmeligheder. I flashbacks
får vi historien om Websters bedste ven, der stjal hans
teenagekæreste fra ham. Og om en efterfølgende
dødsulykke, der måske alligevel ikke var en ulykke? Det
rørende drama tematiserer, hvordan historiske sandhe
der altid er formet af hvilken person, der husker tilbage
på dem. Filmen er baseret på Julian Barnes’ bestseller.

Der foregår noget mystisk på den nordfranske kyst i
sommeren 1910. Turister begynder at forsvinde spor
løst, og de to lettere uduelige kommisærer Machin og
Malfoy aner ikke deres levende råd. Forsvindingerne er
knyttet til det lille fiskerleje Slack Bay, hvor den skrups
køre familie Brufort holder til. Familiens søn Ma Loute
forelsker sig i overklassepigen Billie Van Peteghem, og
måske har deres kærlighed indflydelse på mysteriet?
Juliette Binoche er på rollelisten i denne herlige og
finurlige franske komedie.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

TORS 13/7 - ONS 26/7

TORS 13/7 - ONS 26/7

Kidnapning

Tulipanfeber

Glæd dig til en helt ny og underholdende dansk
familiefilm, der handler om drengen Bertram. Han
bliver uheldigvis rodet ind i en farlig kidnapningssag af
en millionærsøn, fordi han har en småkriminel onkel.
Nu er det op til Bertram og familien at rode sig ud af
problemerne og opklare mysteriet om den forsvundne
søn. Filmen er baseret på Bjarne Reuters herlige og
kendte børnebog og er instrueret af Frederik Nørgaard,
der også stod bag den populære ’Villads fra Valby’.

I det 17. århundredes livlige Amsterdam bestiller en rig
købmand et portræt af sin unge, smukke hustru. Men
kunstneren og den unge kvinde forelsker sig hovedkulds
i hinanden og beslutter sig for at investere i den blom
strende tulipanindustri for at tjene penge nok til, at de
kan stikke af sammen. Den jaloux ægtemand – spillet af
den dobbelte Oscarvinder Christoph Waltz – har imid
lertid ikke i sinde at lade de unge turtelduer slippe godt
fra deres hemmelige plan. ’Tulipanfeber’ er et pompøst,
historisk kærlighedsdrama, der også har Judi Dench og
Alicia Vikander fra ’En kongelig affære’ på rollelisten.
DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

SØN 16/7 - ONS 19/7

British Museum presents:
Hokusai
Denne fascinerende og visuelt banebrydende dokumen
tar lavet i samarbejde med British Museum går helt tæt
på den japanske kunstner Katsushika Hokusai, der især
er kendt for sine erotiske tryk og en lang række farverige
og levende billeder af den ikoniske japanske vulkan Fuji.
Hans personlige liv var fyldt med tragedier – han levede
i fattigdom og blev ramt af lynet ved en forfærdelig
ulykke. Men hans ikoniske malerstil kom til at påvirke
malere som Monet og Van Gogh. Desuden opfandt han
den manga-stil, der i dag er en fasttømret del af den
japanske kultur. Filmen vises uden undertekster.
TORS 27/7 - SØN 6/8

TORS 20/7 - ONS 2/8

Dunkirk
Den anerkendte instruktør Christopher Nolan, der
før har stået bag de imponerende science fiction-film
’Interstellar’ og ’Inception’, har nu kastet sig over
Anden Verdenskrig og den omfangsrige evakuering af
den franske by Dunkirk. Under denne operation, der
siden er blevet kendt som ’Miraklet i Dunkirk’, forsøger
allierede styrker at befri hundredtusindvis af kamme
rater, der er omringet af de tyske styrker. Filmen er en
effektfuld fortælling om vovemod og sammenhold, og
de realistiske billeder indkapsler krigens gru og rædsler.
DK-PREMIERE

TORS 27/7 - ONS 2/8 & MAN 7/8 - ONS 9/8

Bigfoot Junior

May God Save Us

Alle de andre børn snakker altid om deres seje fædre.
Men drengen Adam har aldrig mødt sin far. han finder
dog ud af, at hans far er selveste Bigfoot – et gigantisk
og loddent væsen, der bor i skoven. Det synes Adam
er for vildt! Men nogle onde videnskabsmænd vil fange
Bigfoot og bruge ham i hemmelige eksperimenter. Nu
er det op til Adam at beskytte sin far. For selv om man
er stor og behåret, kan man godt være sød! Den under
holdende animationsfilm er fyldt med sjove sekvenser,
og mellem linjerne gemmer sig nogle barmhjertige
moraler om, at man ikke skal skue hunden på hårene.

Den hårdkogte spanske thriller ’May God Save Us’
foregår i Madrid under en hedebølge, hvor en række
ældre, enlige kvinder bliver myrdet på bestialsk vis. To
udstødte politikommisærer, som alle andre foragter,
får til opgave at opklare mordene og bliver som besatte
af opgaven. Et stort anlagt besøg af Paven er lige om
hjørnet, og nu starter et labyrintisk kapløb med tiden for
at finde den skyldige. Den spændende og nervepirrende
fortælling trækker linjer tilbage til gamle krimiklassikere
som ’Se7en’ og ’Ondskabens øjne’.

TORS 3/8 - ONS 9/8

DK-PREMIERE

TORS 3/8 - ONS 9/8

City of Ghosts

Kvinden fra Brest

Den syriske by Raqqa er kontrolleret af islamisk stat, der
har fuldstændig kontrol over lokalbefolkningens hverdag
og færden. En gruppe mennesker trodser dog med liv
og lemmer det brutale styre og dokumenterer de forfær
delige hændelser med deres mobiltelefoner. De kalder
sig RBSS: Raqqa is Being Slaughtered Silently. Denne
gribende dokumentarfilm er et dramatisk vidnesbyrd
fra krigens epicenter – og filmen vandt fuldt fortjent
publikumsprisen på CPH:DOX-filmfestivalen.

Danske Sidse Babett Knudsen har hovedrollen som
lægen Iréne, der arbejder på et hospital i byen Brest.
Her gør hun en alarmerende fund: Der er en sammen
hæng mellem en lang række dødsfald hos patienter og
lægemidlet Mediator, der bliver brugt mod behandling
af diabetes i Frankrig. Da den chokerende opdagelse
slipper ud, trues Iréne fra flere fronter. Fra rasende
patienter, der vil have erstatning. Fra medicinalindustri
en, der påstår, hun lyver. Og fra hospitalerne selv, der
er afhængige af forskningsmidler fra industrien. Det
autentiske drama afslører et sundhedsvæsen i fordærv.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

JAZZDOKUMENTAR MED INDLEDNING – Onsdag d. 28. juni kl. 20.00

Chasing Trane
“Chasing Trane” fortæller hele historien om jazzlegenden John Coltranes liv – især de turbulente år
sammen med Miles Davis. Filmen bygger på interviews med familie, venner og prominente musikere
som Carlos Santana og Sonny Rollins. Hele herligheden bindes sammen af en serie rekonstruktioner,
hvor Oscar-vinder Denzel Washington lægger stemme til gamle fotografier og optagelser af Coltrane.
Filmen introduceres af Coltrane-ekspert, orkesterleder og saxofonist Carsten Meinert.
Vi serverer et glas vin i forbindelse med forestillingen.
Billetpris: 80 kr.

Reprisens repertoireplan
15. juni – 9. august
JUNI

ONSDAG DEN 28.

TORSDAG DEN 15. - FREDAG DEN 16.

20.00 Den bedste mand
LØRDAG DEN 17. - SØNDAG DEN 18.

13.15
15.00
17.30
20.00

Kaptajn Underhyler
Kvinde, ukendt
Efter stormen
Den bedste mand

MANDAG DEN 19. - TORSDAG DEN 22.

15.00 Kvinde, ukendt
17.15 Heartstone
20.00 Den bedste mand

15.15 Kaptajn Underhyler
17.45 Den bedste mand
20.00	Chasing Trane - The John
Coltrane Documentary
(film med indledning)
TORSDAG DEN 29. - ONSDAG DEN 5.

15.30	Grusomme mig 3
- Dansk tale
17.45 Den bedste mand
20.00 Når noget slutter
JULI

LØRDAG DEN 24. - SØNDAG DEN 25.

15.30 Kaptajn Underhyler
17.30 Jacques - En mand af havet
20.00 Den bedste mand

TORSDAG DEN 6. - ONSDAG DEN 12.

15.30	Grusomme mig 3
- Dansk tale
17.45 Når noget slutter
20.00 Mysteriet ved Slack Bay

MANDAG DEN 26. - TIRSDAG DEN 27.

15.15 Kaptajn Underhyler
17.15 Jacques - En mand af havet
20.00 Den bedste mand

TORSDAG DEN 13. - LØRDAG DEN 15.

15.30 Kidnapning
17.30 Mysteriet ved Slack Bay
20.00 Tulipanfeber
SØNDAG DEN 16.

15.30 Kidnapning
17.30	British Museum presents:
Hokusai
20.00 Tulipanfeber

MANDAG DEN 17. - ONSDAG DEN 19.

15.30 Kidnapning
17.30	British Museum presents:
Hokusai
19.30 Tulipanfeber
TORSDAG DEN 20. - ONSDAG DEN 26.

15.30 Kidnapning
17.30 Tulipanfeber
20.00 Dunkirk
TORSDAG DEN 27. - ONSDAG DEN 2.

15.30 Bigfoot Junior
17.30 May God Save Us
20.00 Dunkirk
AUGUST
TORSDAG DEN 3. - SØNDAG DEN 6.

15.30 Bigfoot Junior
17.30 City of Ghosts
20.00 Kvinden fra Brest

BILLETBESTILLING
Forsalg til alle forestillinger
i repertoireplanen kan
ske både i Reprisen og på
Holte Bibliotek:

MANDAG DEN 7. - ONSDAG DEN 9.

15.00 May God Save Us
17.30 City of Ghosts
20.00 Kvinden fra Brest

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.

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

Man kan både bestille og
købe billet til alle forestillinger fra den dag, programmet udkommer.

Se mere på
www.oplev.rudersdal.dk

Inspiration og
klubfordele
MANTZIUSLIVE
REPRISE TEATRET
BIO
Reprise Teatret · ØverødvejBIRKERØD
10-12 · 2840
Holte · www.reprisen.dk · reprisen@rudersdal.dk

