REPERTOIRE
29. november – 23. januar

Reprisen anbefaler

6.-22. + 25.-30. DECEMBER + 1. JANUAR

20.-22. + 25.-30. DECEMBER

10.-23. JANUAR

A Star is Born

Ága

Før frosten

Gribende romantisk drama med Bradley Cooper som den erfarne musiker Jackson Maine,
der ved et tilfælde opdager kunstneren Ally,
som han forelsker sig stormende i. Hun knokler
som servitrice og har næsten opgivet sin drøm
om at slå igennem som sangerinde, indtil Jack
lokker hende ind i spotlightet. Men selvom Allys
karriere hurtigt tager fart, vakler deres skrøbelige kærlighedsforhold, da Jack kæmper en hård
kamp mod sine indre dæmoner. Lady Gaga
er fremragende i rollen som Ally, og filmen er
instrueret af Bradley Cooper selv.

Ægteparret Nanook og Sedna bor langt ude
på tundraen i den russiske provins Sakha. Her
lever de et råt og stilfærdigt liv i pagt med
naturen. Chena, som besøger dem jævnligt,
er deres eneste forbindelse til den omkringliggende verden og til deres eneste barn, som er
flyttet ind til den moderne civilisation, hvilket
har skabt et skel i familien. Sedna vil gerne
tilgive deres datter, men Nanook nægter at give
sig. Pludselig vender en tragedie op og ned
på deres liv. ’Ága’ er et visuelt overdådigt og
eftertænksomt drama om familiebånd, tradition
og splittelse.

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?
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Kommende arrangementer i Reprisen

Roma – årets Guldløvevinder i Venedig
Umiddelbart er der lysår fra det ydre rum i
’Gravity’, Alfonso Cuaróns seneste, Oscar-
vindende film, til Mexico Citys støvede gader
anno 1970, hvor ’Roma’ udspiller sig. Men
’Roma’ er en mindst lige så storslået og æstetisk
imponerende filmoplevelse. Historien er baseret
på instruktørens egen opvækst i en middelklassefamilie. Filmen er optaget i smuk 65mm
og er som skabt til det store lærred. Desværre
kommer den ikke i almindelig biografdistribution, så dette er eneste mulighed for at opleve
årets Guldløve-vinder i biografen. Vi serverer et
glas vin i forbindelse med visningen.
Søndag d. 9. december kl. 15.00
Pris: 90 kr.

Ønskefilm-kavalkade
I Reprisen kan vores gæster være med til at
vælge, hvilke film vi skal nyde på det store
lærred. Med dette programs ønskefilm har vi sat
fokus på nogle af de største filmoplevelser fra
filmåret 2018.
Du kan se det fængslende danske Oscar-håb
’Den skyldige’, Bille Augusts storslåede ’Lykke-Per’, det skamroste svenske drama ’Grænse’
og ’Dommerens valg’. På dokumentarfronten
bliver det tid til et gensyn med Judi Dench
og veninderne i ’Te med damerne’, operakino
med ’Nureyev’ og portrætfilmen ’Farvekraft ad
helvede til’ om maleren Jens Søndergaard.
Se spilletider i programmet

Gavekort
til Reprisen
Julen nærmer sig med hastige skridt, og hvilken
gave under træet ville varme mere end en skøn
og hyggelig filmoplevelse i biografmørket?
Vi sælger forskellige typer gavekort og –pakker,
så du selv kan vælge den perfekte gaveoplevelse
til dem, du holder af.
Gavekortene kan du enten købe næste gang, du
besøger Reprisen, eller direkte på vores hjemmeside. Hvis du køber via hjemmesiden, har
du desuden mulighed for at designe gavekortets
udseende og vedlægge en personlig hilsen til
den heldige modtager.
www.bit.ly/reprisen

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

TORS 29/11 - FRE 30/11

TORS 29/11 - ONS 5/12 & FRE 7/12 - SØN 9/12

To minutters stilhed

Den tid på året

Året er 1956. Da et oprør i Ungarn bliver slået hårdt
og brutalt ned, beslutter de to østtyske gymnasiedrenge
Theo og Kurt sig til at holde to minutters stilhed i
klassen – i sympati med de faldne ungarske brødre.
Skoleledelsen reagerer voldsomt, og sagen ender med
at tiltrække sig opmærksomhed fra toppen af den østtyske regering. Det tyske drama ’To minutters stilhed’
er en gribende og velspillet beretning om frygt og håb
bag Jerntæppets afsondrede verden. Filmen bygger på
virkelige begivenheder.

Årets traditionsrige juleaften foregår hjemme hos
Katrine og Mads, og hele den pukkelryggede familie
er samlet. Andestegen er i ovnen og gaverne ligger klar
under træet – hvad kan egentlig gå galt? Omtrent alting! For familien sner inde, og julemiddagen udvikler
sig til det rene kaos. Skænderier og risalamande flyver
hen over juledugen i susende fart. Paprika Steen har
instrueret og spiller selv hovedrollen som værtinden
Katrine i denne herlige julekomedie. I de øvrige roller
ses blandt andet Sofie Gråbøl, Lars Brygmann og Lars
Lohmann.
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TORS 29/11 - ONS 5/12

LØR 1/12 - TIRS 4/12 & MAN 10/12 - ONS 12/12

Widows

OperaKino – Nureyev (2018)

Fire kvinder i Chicago har intet andet tilfælles end den
gæld, som deres afdøde og kriminelle ægtemænd har
efterladt dem med. Bundet sammen af denne tunge
byrde planlægger de fire enker en farefuld mission for
at bryde fri af det kriminelle spind, de ufrivilligt er
havnet i. Det fængslende krimidrama har blandt andet
Viola Davis, Robert Duvall, Liam Neeson og Colin
Farrell på rollelisten, og filmen er instrueret af Steve
McQueen, der også stod bag den mangedobbelte
Oscar-vinder ’12 years a Slave’ fra 2013.

Dokumentar om balletdanseren Rudolf Nureyevs exceptionelle liv. En transformation fra en ung og ydmyg
danser i Rusland, til han som afhopper i Vesten bliver
verdensstjerne. En begivenhed der betog og chokerede
verden. Man får indblik i de politiske forandringer i
tiden og Nureyevs splittelse imellem Rusland og Vesten. Et mix imellem aldrig før sete optagelser, musik
af den prisbelønnede komponist Alex Baronowski, og
en perlerække af eksklusive danseoptrin instrueret af
Royal Ballets Russell Maliphant sætter rammen for
fortællingen om den enestående balletdanser.

ONS 5/12 - TORS 6/12

FRE 7/12 - LØR 8/12

Farvekraft ad helvede til

Te med Damerne

Jens Søndergaard er en af Danmarks største ekspressionistiske malere, og hans værker er blevet sammenlignet med både Edward Munch og Van Gogh. I Anne
Moulvads portrætfilm får vi et unikt indblik i malerens
turbulente liv. Han var ofte sin kone utro og var i perioder dybt alkoholiseret. Livets små og store bølgedale
afspejles gennem en voldsom kunstnerisk udtrykskraft,
hvor farverne næsten vælter ud af lærredet. Selv kaldte
Søndergaard dette ’Farvekraft ad helvede til’.

Foruden at være anerkendte og højtelskede skuespillerinder er det tilfaldet både Aileen Atkins, Judi Dench,
Joan Plowright og Maggie Smith den ære at være
blevet tildelt et ridderkors af den engelske dronning og
dermed blive slået til ”Dame” – en titel, ingen af dem
går synderligt meget op i. Til gengæld nyder de fire
veninder at mødes til årlige træf, hvor de over en kop
te eller et glas champagne diskuterer hinandens op- og
nedture i underholdningsbranchen. Denne gang er vi
inviteret med til det fine selskab, og de gode historier er
krydret med klip fra deres film og teaterforestillinger.

8/12 - 9/12 & 15/12 - 16/12 & 21/12 - 22/12

MAN 10/12 - ONS 12/12

Julemandens datter

Lykke-Per

Kom med til Grønland på et fantastisk juleeventyr.
Her bor 12-årige Lucia sammen med sin mor Claudia
og sin far Julius. Lucia går på den internationale
julemandsskole, og vil så gerne være julemand. Det må
hun bare ikke, for det er kun for drenge. Det syntes
hun er uretfærdigt. Julemandsskolen giver hende én
chance: Hun skal redde menneskedrengen Alberts syge
far og dermed opfylde Alberts højeste juleønske. Den
herlige familiefilm er instrueret af Christian Dyekjær,
og holdet har tidligere stået bag ’Emma og julemanden’ (2015).

Bille August har instrueret den fantastiske historie om
Lykke-Pers liv, der er baseret på den delvist selvbiografiske roman af Henrik Pontoppidan fra 1898. Esben
Smed har titelrollen som Per, der forlader sit strengt
religiøse barndomshjem i Jylland og sætter kurs mod
hovedstaden med hovedet fuld af banebrydende ideer
om vind- og bølgeenergi. Han får hjælp af den stenrige
jødiske Salomon-familie og forelsker sig samtidig i
datteren Jakobe. ’Lykke-Per’ er et gribende episk drama
fyldt med imponerende billeder af datidens Danmark.

TORS 13/12 - LØR 22/12
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TORS 13/12 - ONS 19/12

Cold War

Christian IV - den sidste rejse

En umulig kærlighedshistorie i en umulig tid, der foregår under den kolde krig i 1950’ernes Polen, Berlin,
Jugoslavien og Paris. En passioneret kærlighedshistorie
om to mennesker med meget forskellig baggrund og
vidt forskellige temperamenter. De er helt forkerte for
hinanden, men er alligevel via skæbnen dømt til at forblive sammen. Filmen vandt prisen for bedste instruktion ved filmfestivalen i Cannes i år og har tidligere
modtaget både en Oscar og en European Film Award
for bedste film for sit sort-hvide mesterværk, ’Ida’.

Året er 1648. Christian IV er alvorligt syg, og kongen
tager mod København for at dø. Han sender bud efter
sin ekskone Kirsten Munk, som han har holdt indespærret siden deres voldsomme skilsmisse. Kirsten skal
underskrive en række anklagepunkter, så Christian kan
sikre sit eftermæle; men gensynet sætter ild til en fortid
med utroskab og jalousi. Turen mod København bliver
en rejse igennem deres stormfulde ægteskab. På rollelisten ses Baard Owe (i en af sine sidste roller), KarenLise Mynster, Rudi Køhnke og Rosalinda Mynster.

DK-PREMIERE
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25/12 - 30/12 & 1/1 & 12/1 - 13/1 & 19/1 - 20/1

TIRS 25/12 - SØN 30/12 & TIRS 1/1 - SØN 6/1

Ternet ninja

Burning

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’.

Den koreanske auteur Lee Chang-Dong er tilbage i
instruktørstolen med et drama baseret på en historie
af Haruki Murakami. Enspænderen Jongsu forelsker
sig i sprælske Haemi, men da hun efter et udenlands
ophold indleder et forhold til den mystiske playboy
Ben, spidser situationen til. Og da Haemi pludselig
forsvinder, tager dramaet en mere truende og uheldssvanger drejning. Hvor er hun? Eksisterer hendes
kat? Og hvem er Ben egentlig? Filmen er fyldt med
uforglemmelige poetiske sekvenser.
DK-PREMIERE

25/12 - 30/12 & 1/1 - 6/1 & 10/1

ONS 2/1 - ONS 9/1

Happy Ending

The House That Jack Built

Ny dansk komedie af Hella Joof om aldersdom, kærlighed og nærvær. Helle glæder sig til, at hendes mand
Peter endelig går på pension. Hun har planlagt, hvordan de skal nyde livet og hinanden. Alt tager dog en
drejning, da han kommer hjem fra sin sidste arbejdsdag
og fortæller, at han skal være vinimportør og pendle
mellem Danmark og Frankrig. Parret går nu fra hinanden, og de begiver sig hver især ud på en opdagelsesrejse med nye muligheder, problemer og drømme, men
kan man starte forfra efter 50 års ægteskab?

Lars von Triers kontroversielle film, der delte vandene
på filmfestivalen i Cannes i år. Filmen følger seriemorderen Jack gennem 12 år og opleves fra hans point of
view. Han anskuer hvert et mord som et kunstværk i sig
selv, selvom hans dysfunktionalitet giver ham problemer
udadtil. På trods af at politiets endelige indgriben nærmer sig ubønhørlig, er han – trods al logik – indstillet på
at tage større og større chancer. Målet er det ultimative
kunstværk: en samling af hans tidligere mord, manifesteret i et hus, han bygger. Medvirkende er Matt Dillon,
Bruno Ganz, Uma Thurman og Sofie Gråbøl.
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MAN 7/1 - ONS 9/1

MAN 7/1 - ONS 9/1 & FRE 11/1 - SØN 13/1

Dommerens Valg

Kaptajnen

Emma Thompson spiller den yderst respekterede
højesteretsdommer Fiona Maye, som konfronteres
med sit livs sværeste beslutning. I en retssag skal hun
nemlig afgøre, om en 17-årig dreng skal leve eller dø.
Drengen har leukæmi og kommer fra en dybt religiøs
familie, som nægter ham den blodtransfusion, der kan
redde hans liv. I takt med at Maye bliver involveret
mere og mere i den komplicerede sag, er hendes eget
ægteskab ved at gå op i limningen. Thompson er
uovertruffen i dette rørende drama, der behandler et
svært moralsk dilemma.

To uger før afslutningen på 2. Verdenskrig er deser
tøren Willi Herold på flugt. Tyskland er i opløsning,
og enhver dissident risikerer at blive skudt. Men ved et
lykketræf finder Herold en uniform fra en højtdekoreret kaptajn. Han tager den på og indser straks, at klæder skaber folk. Inden længe er han kommandant i en
fangelejr, og alle adlyder ham blindt. Den fantastiske
og gribende beretning er baseret på en sand historie,
og er nomineret til fem German Film Awards, den
tyske pendant til Oscar-uddelingen.

TORS 10/1 - SØN 20/1

MAN 14/1 - ONS 16/1

The Mule

Grænse

Clint Eastwood både instruerer og spiller hovedrollen i
dramaet om den 90-årige 2. Verdenskrigs-veteran Earl
Stone, som er tæt på at blive ruineret, da hans forretning står til at gå på tvangsauktion. Da Earl får tilbudt
et job som chauffør, befinder han sig pludseligt i
stillingen som kurér for et mexicansk narkokartel. Han
udfører sit nye job til alles tilfredshed, men kommer
også under overvågning af DEA. Earl Stones samvittighed begynder at nage ham, og han må nu prøve at
vaske tavlen ren, før politiet eller kartellets bødler når
at stille ham til regnskab for sine handlinger.

Toldvagten Tina har et noget aparte udseende. Til
gengæld er hun yderst ferm til sit arbejde. Hun kan
nemlig af uforklarlige årsager lugte folks følelser og
derved fornemme, når der er ugler i mosen. Eksempelvis når velklædte forretningsfolk forsøger at smugle
kokain over grænsen. På privatfronten er hun ensom,
men da en mystisk mand møder op i tolden, står hun
pludselig over for en identisk mage. Det rørende og
forunderlige drama er instrueret af svenske Ali Abbasi,
der er uddannet i Danmark, og filmen vandt den
fornemme Un Certain Regard-hovedpris i Cannes
tidligere på året.

DK-PREMIERE
TORS 17/1 - ONS 23/1

MAN 21/1 - ONS 23/1

Beautiful Boy

Den skyldige

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.

Jacob Cedergren spiller politibetjenten Asger Holm,
der en dag besvarer et mystisk opkald fra en kvinde,
som højst sandsynligt er kidnappet. Pludselig bliver
forbindelsen afbrudt, og nu starter en diabolsk jagt
på kvinden og hendes kidnapper. Med telefonen og
sin sunde fornuft som eneste redskab kæmper Asger
nu mod tiden for at redde offeret i den anden ende af
linjen. Gustav Møllers spillefilmdebut havde verdenspremiere på den amerikanske Sundance Filmfestival,
hvor den nervepirrende thriller fik rosende ord med
på vejen.
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Reprisens repertoireplan
29. november – 23. januar
NOVEMBER

TORSDAG DEN 13. - FREDAG DEN 14.

TORSDAG DEN 29. - FREDAG DEN 30.

15.30 To minutters stilhed
17.45 Den tid på året
20.00 Widows
DECEMBER
LØRDAG DEN 1. - SØNDAG DEN 2.

15.30 OperaKino - Nureyev
17.45 Den tid på året
20.00 Widows
MANDAG DEN 3. - TIRSDAG DEN 4.

13.15 Den tid på året
17.45 OperaKino - Nureyev
20.00 Widows
13.15 Den tid på året
17.45 Farvekraft ad helvede til
20.00 Widows
TORSDAG DEN 6.

A Star is Born (Baby Bio)
Mens vi lever (Filmklub)
Farvekraft ad helvede til
A Star is Born

FREDAG DEN 7.

15.45 Te med Damerne
17.45 Den tid på året
20.00 A Star is Born
Mens vi lever (Filmklub)
Julemandens datter
Te med Damerne
Den tid på året
A Star is Born

SØNDAG DEN 9.

13.00
15.00
17.45
20.00

Julemandens datter
Cold War
Christian IV - den sidste rejse
A Star is Born

MANDAG DEN 17. - ONSDAG DEN 19.

16.00 Cold War
18.00 Christian IV - den sidste rejse
20.00 A Star is Born
TORSDAG DEN 20.

12.00 Cold War (Baby Bio)
18.00 Ága
20.00 A Star is Born
14.00
16.00
18.00
20.00

Julemandens datter
Cold War
Ága
A Star is Born

SØNDAG DEN 23. - MANDAG DEN 24.

Lukket
TIRSDAG DEN 25. - SØNDAG DEN 30.

11.00
13.00
14.45
17.30
20.15

Ága
Ternet ninja
A Star is Born
Burning
Happy Ending

MANDAG DEN 31.

LØRDAG DEN 8.

11.00
13.00
15.45
17.45
20.00

LØRDAG DEN 15. - SØNDAG DEN 16.

14.00
16.00
18.00
20.00

FREDAG DEN 21. - LØRDAG DEN 22.

ONSDAG DEN 5.

12.00
15.00
17.45
20.00

16.00 Cold War
18.00 Christian IV - den sidste rejse
20.00 A Star is Born

Julemandens datter
Roma (eventvisning m. vin)
Den tid på året
A Star is Born

MANDAG DEN 10. - ONSDAG DEN 12.

14.45 OperaKino - Nureyev
16.45 Lykke-Per
20.00 A Star is Born

Lukket

TORSDAG DEN 10.

12.00
15.00
17.45
20.00

Happy Ending (Baby Bio)
Ud af intet (Filmklub)
Før frosten
The Mule

FREDAG DEN 11.

15.15 Kaptajnen
17.45 Før frosten
20.00 The Mule
LØRDAG DEN 12.

11.00
13.15
15.15
17.45
20.00

Ud af intet (Filmklub)
Ternet ninja
Kaptajnen
Før frosten
The Mule

SØNDAG DEN 13.

13.15
15.15
17.45
20.00

Ternet ninja
Kaptajnen
Før frosten
The Mule

MANDAG DEN 14. - ONSDAG DEN 16.

15.30 Grænse
17.45 Før frosten
20.00 The Mule
TORSDAG DEN 17. - FREDAG DEN 18.

15.00 Beautiful Boy
17.30 The Mule
20.00 Før frosten
LØRDAG DEN 19. - SØNDAG DEN 20.

JANUAR
TIRSDAG DEN 1.

13.00
14.45
17.30
20.15

MANDAG DEN 7. - ONSDAG DEN 9.

13.00 Dommerens Valg
17.30 Kaptajnen
20.00	The House That Jack Built

Ternet ninja
A Star is Born
Burning
Happy Ending

ONSDAG DEN 2. - SØNDAG DEN 6.

13.00
15.00
17.30
20.00

Ternet ninja
Beautiful Boy
The Mule
Før frosten

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 21. - ONSDAG DEN 23.

15.45 Den skyldige
17.45 Beautiful Boy
20.00 Før frosten

15.00 Happy Ending
17.00 Burning
20.00	The House That Jack Built
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