REPERTOIRE
9. november – 17. december

Reprisen anbefaler

TORSDAG 9. NOV. – ONSDAG 15. NOV.

TORSDAG 23. NOV. – SØNDAG 3. DEC.

TORSDAG 7. DEC. – TIRSDAG 12. DEC.

Mens vi lever

The Square

Kedi

Kristian har levet de sidste fem år i eksil fra sin
barndomsby og har fået arbejde om bord på en
fiskekutter. Men en dag banker det på hans dør
med triste nyheder: Hans stedfar ligger for døden. Nu må Kristian vende tilbage til sin hjemby
og se fortidens dæmoner i øjnene. Hvad var det,
der fik ham til at flygte for så lang tid siden? Og
hvorfor væmmes alenemoren Trine ved hans
syn? Det gribende og velspillede danske drama
’Mens vi lever’ er inspireret af autentiske begivenheder og springer intelligent mellem fortid
og nutid mens gamle hemmeligheder langsomt
afdækkes.

’The Square’ er instrueret af svenske Ruben
Östlund, der også stod bag kæmpehittet ’Force
Majeure’, hvor en far stikker af fra sin familie, da
en lavine buldrer mod et skisportssted. Östlund
er en mester i på både let tåkrummende og hylemorsom facon at krakelere folks facader, så deres
sande jeg træder frem. Det gør sig også gældende
i ’The Square’, hvor den succesrige og fattede
kunstneriske leder Christian skal lancere en ny
kæmpeudstilling i Stockholm. Men da hans
telefon og pung bliver stjålet, går alt galt. Filmen
vandt Guldpalmen i Cannes tidligere på året.

Istanbul er først og fremmest kendt for sine
ikoniske moskeer og den idylliske beliggenhed
ned til Bosporusstrædet. Men et af millionbyens
mere spøjse kendetegn er de ufatteligt mange
hjemløse katte, der modsat andre steder rent faktisk bliver behandlet med kærlighed og respekt
af de fleste mennesker. De er fortovets pelsede
konger, hvilket har givet byen det finurlige kælenavn Katstantinopel. Dokumentarfilm ’Kedi’ er
blevet til gennem mange års unikt og tålmodigt
kameraarbejde. Resultatet er en herlig hyldest til
byens firbenede indbyggere.

DK-PREMIERE

Kommende arrangementer i Reprisen

Kamæleonkoncert:
Der var engang i Mali
Det er nat i Mali. Stjerner og måne oplyser himlen, og i landsbyen Koulikoro får børnene fortalt
eventyr. Om den tapre mariehøne Kimi Komo,
om hanen Karato og firbenet Kanou og om den
farlige løve, der vist godt kunne spise en lille ged.
Maliske Moussa Diallo har digtet videre på en
række af sin barndoms underfundige eventyr og
sammen med sine to musikere, Salieu Dibba og
Dawda Jobarteh og deres traditionelle malinesiske instrumenter genskaber Moussa Diallo
den magi, han selv oplevede som barn, når hans
bedstemor fortalte eventyr under den afrikanske
stjernehimmel.
Søndag d. 19. november kl. 14.00.
Pris: 50 kr. inklusiv en lille popcorn

Jeg, Claude Monet

Maskiner

Bring nogle tiltrængte solstrejf ind i vintermørket
med denne spændende og hjertevarme dokumentarfilm om en af malerkunstens helt store
mestre, Claude Monet. Monet havde et livslangt
venskab med en anden stor maler, Renoir, og
sammen grundlagde de en stilart, hvor solens lys
fik afgørende betydning. Impressionismen blev
født, og Monets billeder af solnedgange over
havet og ikke mindst åkanderne ved hans hjem i
Giverny, er siden blevet ikoniske. Filmen fortælles blandt andet gennem malerens egne breve.

Dokumentarfilmen ’Maskiner’ følger hverdagen
på en stor tekstilfabrik i en af Indiens fattigste
provinser. I stedet for at pege fingre af landets
trøstesløse kastesystem lader instruktør Rahul
Jain maskinernes summen og arbejdernes
monotone rytmik skabe deres egen fortælling.
Ingen voice-over eller underlægningsmusik. Det
gør filmen til en både poetisk og tankevækkende
oplevelse. ’Maskiner’ er med i kapløbet om en
Oscar for bedste dokumentarfilm til næste år.
Filmen introduceres af Peter Johansen, der er
forfatter til bogen ”Brudstykker af det moderne
Indien” og ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

Vi serverer et glas vin i forbindelse med visningen.
Onsdag d. 29. november kl. 20.00
Pris: 85 kr.

Vi serverer et glas vin i forbindelse med visningen.
Onsdag d. 6. december kl. 20.00
Pris: 85 kr.

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

TORSDAG 9/11 - ONSDAG 15/11

TORSDAG 9/11 - SØNDAG 12/11

Mens vi lever

Fantasten

Kristian har levet de sidste fem år i eksil fra sin barndomsby og har fået arbejde om bord på en fiskekutter.
Men en dag banker det på hans dør med triste nyheder:
Hans stedfar ligger for døden. Nu må Kristian vende
tilbage til sin hjemby og se fortidens dæmoner i øjnene.
Hvad var det, der fik ham til at flygte for så lang tid
siden? Og hvorfor væmmes alenemoren Trine ved hans
syn? Det gribende og velspillede danske drama ’Mens
vi lever’ er inspireret af autentiske begivenheder og
springer intelligent mellem fortid og nutid mens gamle
hemmeligheder langsomt afdækkes.

Udadtil er Claus en velsoigneret bilsælger med styr
på tingene. I virkeligheden er han en lidenskabelig
gambler og pokerspiller, og det succesrige liv er kun en
facade, der langsomt er ved at krakelere. Det opslidende
dobbeltliv bliver ekstra alvorligt, da han får gældsat
sin egen søn til et par voldelige kriminelle. Det danske
drama ’Fantasten’ giver et detaljeret indblik i, hvordan
en almindelig passion for spillekort, jetoner og hurtige
pengesummer kan udvikle sig til altomsluttende ludomani. Dejan Cukic er fremragende som desperat far på
sammenbruddets rand.
DK-PREMIERE

TORS. 9/11 - ONS. 15/11 & FRE. 17/11 - SØN. 19/11

Victoria & Abdul
Det historiske og muntre drama ’Victoria & Abdul’
fortæller den fascinerende og sande historie om det
usædvanlige venskab mellem Dronning Victoria og den
unge indiske arbejder Abdul Karim. Karim følger med
på en rejse til England og ender med at blive dronningens personlige tjener. Han skal dog først lige vende sig
til sande britiske dyder – som eksempelvis at gå med kilt.
Samtidig begynder dronningen at interessere sig for indisk kultur. Oscar-vinder Judi Dench spiller hovedrollen
som Victoria, og filmen er instrueret af Stephen Frears,
der tidligere har stået bag ’The Queen’ og ’Philomena’.
DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK
MAN. 13/11 - ONS. 15/11

LØR. 11/11 - SØN. 12/11

Den utrolige historie
om den kæmpestore pære
Elefanten Sebastian og katten Mitcho er bedste venner
og bor i Solby. En dag finder de en flaskepost fra byens
borgmester, der er forsvundet under mystiske omstændigheder. I flasken ligger også et lille frø, som de planter,
og i løbet af natten vokser en kæmpe stor pære frem!
Pæren ombygges til et skib, og i det sejler Sebastian
og Mitcho ud på et farligt eventyr med pirater og sære
spøgelser. Det kræver stort mod, men intet kan stoppe
de to venner. Den danske animationsfilm er baseret på
Jakob Martin Strids populære og fantasifulde børnebog.
DK-PREMIERE
16/11 - 22/11 & 27/11 - 28/11

Cairo Confidential

Rodin

Vi kender allerede skuespilleren Fares Fares som Carl
Mørcks politimakker Assad med den tørre humor i ’Afdeling Q’-filmene. I det spændingsfyldte kriminaldrama
’Cairo Confidential’ har Fares denne gang hovedrollen
som den småkorrupte og konstant cigaretrygende
politikommissær Noredin. Da en smuk sangerinde
findes myrdet på byens luksuriøse Hilton-hotel, sættes
Noredin på sagen, der viser sig at trække tråde helt ind
i den politiske elites inderkreds. Fares Fares er sublim
i hovedrollen, og ’Cairo Confidential’ er en slags ’The
French Connection’ i eksotiske omgivelser.

Den franske billedhugger Auguste Rodins skultur
’Grubleren’ er et ikonografisk og kendt mesterværk på
linje med Edward Munchs ’Skriget’. I det historiske drama ’Rodin’ kommer vi helt tæt på den oprørske kunstner, der vokser op i en arbejderfamilie og – især inspireret af Michelangelo – bliver en af historiens største og
mest kendte skulptører. Filmen tager sit udspring i Paris
anno 1880, hvor Rodin er 40 år gammel. Glæderne og
tragedierne i hans liv præger direkte hans kunstværker.
Den franske skuespiller Vincent Lindon inkarnerer den
martrede kunstnerskikkelse til perfektion.
DK-PREMIERE

TORSDAG 16/11 - SØNDAG 26/11

LØR. 18/11 & LØR. 25/11 - SØN. 26/11

Glasslottet

Sikke et Cirkus

Pigen Jeanette vokser op i en dysfunktionel familie.
Faren er alkoholiker, og skaber forskellige fantasiverdener for Jeannette og hendes søskende for at camouflere
familiens fattigdom og konstante flugt fra myndighederne. Moren er en excentrisk kunstner med hovedet
oppe i skyerne, der glemmer at opfylde børnenes basale
behov. Da Jeanette senere i livet flytter til New York,
kommer den uundgåelige konfrontation med fortiden.
Hovedrollerne i dette rørende familiedrama, der vækker
minder om ’Captain Fantastic’, spilles af Nicole Kidman, Woody Harrelson og Brie Larsson.

Cirkusdirektøren Kaj og hans datter Romana elsker
livet i deres farverige cirkus. Men pludselig begynder
der at ske en masse underlige hændelser, og Romana
fornemmer, at der er nogen, der holder øje med hende.
Cirkusdirektøren frygter, at det er et konkurrerende
cirkus, der vil have dem ned med nakken. Den skøre
og sjove børne- og familiefilm ’Sikke et cirkus’ bygger
på det populære ’Cirkus Summarum’, så du kan derfor
glæde dig til et gensyn med alle de herlige karakterer:
Hr. Skæg, Onkel Reje, Rosa fra Rouladegade og Kristian, Mille og Bamse.

DK-PREMIERE
MANDAG 20/11 - ONSDAG 22/11

TORSDAG 23/11 - ONSDAG 6/12

The Killing of a Sacred Deer

Mordet i Orientekspressen

Colin Farrell spiller den dygtige kirurg Steven, der kan
udføre en kompliceret hjerteoperation, mens han småsnakker med kollegaen om detaljerne i hans nyindkøbte
Rolex-ur. Men da en spøjs dreng kommer ind i hans liv,
begynder der at ske besynderlige hændelser. Pludselig
bliver Stevens søn ramt af lammelse. Og hans hustru
(Nicole Kidman) begynder at distancere sig fra sin
mand. Har alt dette noget at gøre med en operation,
som gik galt for mange år siden? ’The Killing of a
Sacred Deer’ blander en uhyggelig og mystisk historie
med sorthumoristiske optrin.

Agatha Christies roman om et togmord blev i 2011 kåret
af Politikens læsere som den bedste krimi nogensinde.
Nu kommer der så omsider en stjernespækket film, der
er forlægget værdig. Kenneth Branagh spiller rollen som
den excentriske detektiv Hercule Poirot, der skal opklare
et mord begået under mystiske omstændigheder. Mens
de ekstravagante togvogne ruller gennem skiftende landskaber skifter også fokus på, hvem der er hovedmistænkt,
og ingen kan vide sig sikker. Desuden medvirker bl.a. Judi
Dench, Penelope Cruz, Johnny Depp og Michelle Pfeiffer.
DK-PREMIERE

TORSDAG 23/11 - SØNDAG 3/12

TORSDAG 30/11 - ONSDAG 6/12

The Square

QEDA

’The Square’ er instrueret af svenske Ruben Östlund,
der også stod bag kæmpehittet ’Force Majeure’, hvor
en far stikker af fra sin familie, da en lavine buldrer
mod et skisportssted. Östlund er en mester i på både let
tåkrummende og hylemorsom facon at krakelere folks
facader, så deres sande jeg træder frem. Det gør sig også
gældende i ’The Square’, hvor den succesrige og fattede
kunstneriske leder Christian skal lancere en ny kæmpeudstilling i Stockholm. Men da hans telefon og pung
bliver stjålet, går alt galt. Filmen vandt Guldpalmen ved
filmfestivalen i Cannes tidligere på året.

Vi befinder os i København i år 2095, hvor en miljøkatastrofe har fået havene til at stige. Alt naturligt ferskvand er
forsvundet, og menneskeheden står overfor et uundgåeligt endeligt. Efterretningschefen Fang Rung får til opgave at finde en løsning. Gennem molekylær deling splittes
Rung i to, hvorefter hans ene halvdel, Gordon Thomas,
bliver sendt tilbage til København anno 2017, hvor videnskabskvinden Mona Lindkvist mistede banebrydende
forskning, som kunne løse klimakatastrofen. 'QEDA'
er et sjældent dansk bud på en science fiction-film og
problemstillingen er yderst relevant med politiske diskussioner om klimaforandringer på dagligt basis.

DK-PREMIERE
MANDAG 4/12 - ONSDAG 6/12

TORSDAG 7/12 - TIRSDAG 12/12

Maskiner

Kedi

Dokumentarfilmen ’Maskiner’ følger hverdagen på en
stor tekstilfabrik i en af Indiens fattigste provinser. I stedet for at pege fingre af landets trøstesløse kastesystem
lader instruktør Rahul Jain maskinernes summen og arbejdernes monotone rytmik skabe deres egen fortælling.
Ingen voice-over eller underlægningsmusik. Det gør
filmen til en både poetisk og tankevækkende oplevelse.
Der er en æstetisk skønhed i de pangfarvede tekstilers
rejse gennem tandhjulene, næsten som en slags industriel musical. ’Maskiner’ er med i kapløbet om en Oscar
for bedste dokumentarfilm til næste år.

Istanbul er først og fremmest kendt for sine ikoniske
moskeer og den idylliske beliggenhed ned til Bosporusstrædet. Men et af millionbyens mere spøjse kendetegn
er de ufatteligt mange hjemløse katte, der modsat andre
steder rent faktisk bliver behandlet med kærlighed og
respekt af de fleste mennesker. De er fortovets pelsede
konger, hvilket har givet byen det finurlige kælenavn
Katstantinopel. Dokumentarfilm ’Kedi’ er blevet til
gennem mange års unikt og tålmodigt kameraarbejde. Resultatet er en herlig hyldest til byens firbenede
indbyggere.

TORSDAG 7/12 - SØNDAG 17/12

TORSDAG 7/12 - SØNDAG 17/12

Vinterbrødre

Suburbicon

’Vinterbrødre’ er islandske Hlynur Pálmasons imponerende danske spillefilmdebut, som vandt hovedprisen på
CPH PIX-filmfestivalen for nylig. Det rørende drama
udspiller sig på et råt og øde kalkværk omgivet af sneklædt natur. Her følger vi to brødre, der slider og slæber
med det hårde arbejde i mineskakternes mørke. Den
yngste bror tjener lidt ekstra ved at lave hjemmebrændt
og forelsker sig i en pige på værket. Det medfører en
masse problemer for dem begge. I hovedrollerne ses
blandt andre Peter Plaugborg og Lars Mikkelsen.

I 1950ernes USA trives den amerikanske drøm i bedste
velgående, og forstadsbyen Suburbicon er et pragteksempel med sine velfriserede ligusterhække og polerede
biler i indkørslen. Matt Damon spiller Gardner, faren
i en idyllisk kernefamilie. Men bag Gardners facade er
der rod i regnskabet, og pludselig har familien en glubsk
mafiabande stående i dagligstuen. ’Suburbicon’ er et
underholdende komediedrama instrueret af George
Clooney. Filmens manuskript er skrevet af Coen-brødrene, der blandt andet er kendt for ’Fargo’, ’No Country for Old Men’ og ’Inside Llewyn Davis’.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

9/12 - 10/12 & 16/12 - 17/12

ONSDAG 13/12 - SØNDAG 17/12

Mumitroldenes vinter

Star Wars: The Last Jedi

Den kolde vinter står for døren, og mumitroldene er
ved at gøre klar til deres lange vinterhi. Men i år gider
Mumi ikke ligge under dynen og snorksove hele vinteren. Han er nemlig blevet nysgerrig efter at se, hvad der
egentlig sker med Mumidalen, når sneen kommer. Han
vil meget gerne møde den mystiske gæst kaldet Julen,
som han har hørt historier om. De kære og hyggelige
Mumitrolde er skabt af den finlandsvenske tegner Tove
Jansson, og dette fornøjelige juleeventyr er animeret
helt i den gamle stil, som man kender fra tidligere bøger
og film.

Atter engang står december måned i de fjerne galaksers
tegn, når ottende kapitel af Stjernekrigs-sagaen rammer
lærredet. Filmen fortsætter, hvor ’Star Wars: The Force
Awakens’ slap. Vi følger den unge Rey, den afhoppede stormtrooper Finn og piloten Poe i kampen mod
Imperiet og den magtbegærlige Kylo Ren. Samtidig gør
gamle Luke Skywalker klar til et storstilet comeback.
Der er skruet op for flotte effekter og spændende
intriger, og så byder ’Star Wars – The Last Jedi’ på et
sidste vemodigt gensyn med nyligt afdøde Carrie Fisher
i rollen som Prinsesse Leia.
DK-PREMIERE

Nu kan du blive medlem af
Kulturklub Rudersdal!
Inspiration og
klubfordele
MANTZIUSLIVE
REPRISE TEATRET
BIRKERØD BIO
GL HOLTEGAARD
RUDERSDAL MUSEER
RUDERSDAL BIBLIOTEKERNE

Kulturklub Rudersdal er til dig, der er interesseret i kunst og kultur og som ønsker løbende nyhedsbreve med
specielle klubtilbud. Klubben er for alle, og medlemmer af kulturklubben modtager 8-10 gange om året et
nyhedsbrev med attraktive medlemstilbud og nyheder.
Kulturklubben er et tværkulturelt samarbejde mellem kulturinstitutioner i Rudersdal Kommune: MantziusLive,
Reprise Teatret, Birkerød Bio, Gl Holtegaard, Rudersdal Museer og Rudersdal Bibliotekerne.
Se mere på www.oplev.rudersdal.dk

Reprisens repertoireplan
9. november – 17. december
NOVEMBER

MANDAG DEN 20. - ONSDAG DEN 22.

TORSDAG DEN 9.

12.00
14.00
17.45
20.00

Mens vi lever (Baby Bio)
Kongens valg (Filmklub)
Fantasten
Victoria & Abdul

FREDAG DEN 10.

15.00 Rodin
17.15 Glasslottet
20.00 The Killing of a Sacred Deer
TORSDAG DEN 23. - FREDAG DEN 24.

15.00 Glasslottet
17.30 Mordet i Orientekspressen
20.00 The Square
LØRDAG DEN 25. - SØNDAG DEN 26.

15.30 Victoria & Abdul
17.45 Mens vi lever
20.00 Fantasten
LØRDAG DEN 11.

11.00 Kongens valg (Filmklub)
13.30	Den utrolige historie om
den kæmpestore pære
15.30 Victoria & Abdul
17.45 Mens vi lever
20.00 Fantasten
SØNDAG DEN 12.

13.30	Den utrolige historie om
den kæmpestore pære
15.30 Victoria & Abdul
17.45 Mens vi lever
20.00 Fantasten
MANDAG DEN 13. - ONSDAG DEN 15.

15.30 Victoria & Abdul
17.45 Cairo Confidential
20.00 Mens vi lever

13.00
15.00
17.30
20.00

Sikke et Cirkus
Glasslottet
Mordet i Orientekspressen
The Square

MANDAG DEN 27. - TIRSDAG DEN 28.

15.00 Mordet i Orientekspressen
17.30 Rodin
20.00 The Square
ONSDAG DEN 29.

14.45 The Square
17.30 Mordet i Orientekspressen
20.00 Jeg, Claude Monet
TORSDAG DEN 30.

12.00
15.15
18.00
20.00

The Square (Baby Bio)
The Square
QEDA
Mordet i Orientekspressen

DECEMBER

TORSDAG DEN 16.

17.30 Rodin
20.00 Glasslottet

FREDAG DEN 1.

15.15 The Square
18.00 QEDA
20.00 Mordet i Orientekspressen

FREDAG DEN 17.

15.15 Victoria & Abdul
17.30 Rodin
20.00 Glasslottet

LØRDAG DEN 2. - SØNDAG DEN 3.

15.15 QEDA
17.15 The Square
20.00 Mordet i Orientekspressen

LØRDAG DEN 18.

13.00
15.15
17.30
20.00

Sikke et Cirkus
Victoria & Abdul
Rodin
Glasslottet

MANDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 5.

13.30 QEDA
17.45 Maskiner
20.00 Mordet i Orientekspressen

SØNDAG DEN 19.

ONSDAG DEN 6.

13.30 QEDA
17.30 Mordet i Orientekspressen
20.00	Maskiner
(Film med indledning)
TORSDAG DEN 7.

14.00	Manchester by the Sea
(Filmklub)
16.30 Kedi
18.15 Vinterbrødre
20.00 Suburbicon
FREDAG DEN 8.

16.15 Kedi
18.00 Vinterbrødre
20.00 Suburbicon
LØRDAG DEN 9.

11.00	Manchester by the Sea
(Filmklub)
14.15 Mumitroldenes vinter
16.15 Kedi
18.00 Vinterbrødre
20.00 Suburbicon
SØNDAG DEN 10.

14.15
16.15
18.00
20.00

Mumitroldenes vinter
Kedi
Vinterbrødre
Suburbicon

MANDAG DEN 11. - TIRSDAG DEN 12.

16.15 Vinterbrødre
18.15 Kedi
20.00 Suburbicon
ONSDAG DEN 13. - FREDAG DEN 15.

15.45 Suburbicon
18.00 Vinterbrødre
20.00 Star Wars: The Last Jedi

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.

LØRDAG DEN 16. - SØNDAG DEN 17.

13.45
15.45
18.00
20.00

Mumitroldenes vinter
Suburbicon
Vinterbrødre
Star Wars: The Last Jedi

14.00	Kamæleonkoncert: Der var
engang i Mali (Koncert)
15.30 Victoria & Abdul
17.30 Rodin
20.00 Glasslottet

Reprise Teatret · Øverødvej 10-12 · 2840 Holte · www.reprisen.dk · reprisen@rudersdal.dk

