REPERTOIRE
31. maj – 11. juli

Reprisen anbefaler

TORSDAG 7. JUNI – ONSDAG 13. JUNI

14.–22. JUNI & 24. JUNI – 1. JULI

21. – 22. JUNI & 24. JUNI – 4. JULI

Fædre og sønner

Den skyldige

Ocean’s 8

Michaels farfar Henning var berømt opdagelsesrejsende blandt mongolske stammer, og
Michael har hørt rygter om, at Henning levede
et hemmeligt dobbeltliv som britisk agent og
våbensmugler. Derfor lokker Michael sin far –
den gamle og sygdomsramte hofmarskal Søren
Haslund-Christensen – med på et eventyr, hvor
de sammen følger i farfarens fodspor. En rejse,
der inkluderer et storslået spionkomplot og mægtige imperiers kamp om verdensherredømmet!
Instruktør Andreas Dalsgaard tager dig med på
turen i denne fascinerende dokumentarfilm.

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.

De tre ’Ocean’-kupfilm fra nullerne er en slags
raffineret Hollywood-udgave af Olsen Banden-
filmene. Med ’Ocean’s 8’ har filmene fået en
kvindelig pendant, og her er det blandt andre
Cate Blanchett, Sandra Bullock og Helena Bonham Carter, der spiller forføreriske og snedige
verdensklasse-indbrudstyve. Planen er at røve
diamanter for 150 millioner dollars ved højlys
dag til en stor galla-fest i New York. Uheldigvis
hænger diamanterne rundt om halsen på festens
æresgæst. Det bliver kuppet over alle kup!

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

Sommerbio for børn
My Little Pony filmen

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 2. juli til den 10. august 2018.

Ballerina

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 Ninjago filmen

Udover Sommerbio-filmene viser både Birkerød Bio og Reprisen også spritnye
film: “Far til fire i solen”, “Hotel Transylvania 3: Monsterferie” og “Bien Maja
2”. Se datoer og tider på biografernes hjemmesider. Bemærk at rabatten ikke
gælder til disse premierefilm.

Ferdinand

Sommerbio er blevet til i samarbejde KULTUR og UNG I RUDERSDAL,
og supplerer de mange sommerferietilbud under AKTIV SOMMER 2018.
Den lille vampyr

Vitello

God sommer!

SOMMERENS
PREMIEREFILM
Peter kanin

Mesterdetektiven Sherlock Gnom
es

Far til fire i solen
The Greatest Showman

Premiere 28. juni

Hotel Transylvania 3:
Monsterferie
Premiere 12. juli

Bien Maja 2
Premiere 26. juli

Spider-Man: Homecoming

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

MAJ - JULI

TORS 31/5 - SØN 3/6

TORS 31/5 - ONS 13/6

C’est la Vie

Breathe

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.

Som 28-årig bliver den unge levemand Robin ramt af
polio. Sygdommen gør ham lam fra halsen og ned, og
hans læge giver ham kun tre måneder at leve i. Den
ukuelige optimist nægter at se realiteterne i øjnene og
giver sig sammen med sin kone Diana ud i verden for
at opsøge andre med samme lidelse. Det gribende og
autentiske drama om at overkomme selv den største udfordring vækker mindelser om Oscar-vinderen ’Teorien
om alting’ fra 2014, og Andrew Garfield er overbevisende som polioramt eventyrsjæl.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

TORS 31/5 - ONS 6/6

MAN 4/6 - SØN 10/6

Solo: A Star Wars Story

Mit Grønland

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.

I dokumentarfilmen ‘Mit Grønland’ følger vi en idealistisk og ung dansk lærer, der tager et nyt job i en lille,
øde bygd i Grønland. Han har de bedste intentioner for
byens børn, men han opdager hurtigt, at klasseværelset
i Grønland byder på nogle helt andre problemstillinger
end dem, han er vant til hjemmefra. Kolonitiden er et
overstået kapitel, men alligevel ulmer en masse gamle
gløder i mødet mellem den udrejste dansker og lokalbefolkningen. Billedsiden er fyldt med fantastiske scener
fra den majestætiske grønlandske natur.

DK-PREMIERE

TORS 7/6 - ONS 13/6

MAN 11/6 - SØN 17/6

Fædre og sønner

Racer and the Jailbird

Michaels farfar Henning var berømt opdagelsesrejsende
blandt mongolske stammer, og Michael har hørt rygter
om, at Henning levede et hemmeligt dobbeltliv som
britisk agent og våbensmugler. Derfor lokker Michael
sin far – den gamle og sygdomsramte hofmarskal Søren
Haslund-Christensen – med på et eventyr, hvor de sammen følger i farfarens fodspor. En rejse, der inkluderer et
storslået spionkomplot og mægtige imperiers kamp om
verdensherredømmet! Instruktør Andreas Dalsgaard tager dig med på turen i denne fascinerende dokumentar.

Franske Adéle Exarchopoulos (’Adéles liv’) og belgiske
Mathias Schoenaerts (’Smagen af rust og ben’) spiller
henholdsvis racerkøreren Bénédicte og den stilfulde indbrudstyv Gino. Det atypiske par forelsker sig
hovedkulds i hinanden, men et stort og ikke ufarligt
røveri er under forberedelse i Bruxelles. Og hvilket kup
kunne ikke bruge en ferm, kvindelig racerkører bag
rattet i flugtbilen? ’Racer and the Jailbird’ er et intenst
krimidrama, der står på skuldrene af både ’Bonnie &
Clyde’ og Michael Manns ’Heat’.

DK-PREMIERE

TORS 14/6 - ONS 20/6 & SØN 24/6

TORS 14/6 - FRE 22/6 & SØN 24/6 - ONS 4/7

Vi ses deroppe

Den skyldige

Det franske komediedrama er baseret på Pierre Lemaitres storsælgende roman. Vi følger to soldaterkammerater
(Albert og Éduard) i skyttegravene under 1. Verdenskrig.
De oplever et fælt bedrageri i egne rækker, men kort efter
får Éduard sprængt underkæben af. Efter krigen bor de
under primitive forhold på et høloft i Paris. Albert hutler
sig til småjobs, Éduard konstruerer en række fantasifulde
masker, som han bruger til at udtrykke sit humør og
skjule sit handikap. Skæbnen vil dog, at de igen bliver
konfronteret med deres bedrageriske kaptajn fra krigen.

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.

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE, BIOGRAFKLUB DANMARK

MAJ - JULI

MAN 18/6 - ONS 20/6

TORS 21/6 - FRE 22/6 & SØN 24/6 - SØN 1/7

Stor som en sol

I Syrien

Den danske dokumentar 'Stor som en sol' følger det
succesfulde rockband ’The Minds of 99’, der blander
CV Jørgensens poesi med den dystre lyd og eksplosive
live-energi fra bands som Sort Sol og Gasolin. Efter
to kritikerroste albums og koncerter på blandt andet
Roskilde Festivals Orange Scene, er bandet i færd
med deres tredje udgivelse; ’Solkongen’. Frontfiguren
og perfektionisten Niels Brandts kreative drivkraft –
Mørket – er pludselig forsvundet. ’Stor som en sol’ er
en rå og ærlig fortælling om en af tidens mest populære
danske musikgrupper.

Syrien under den altødelæggende borgerkrig. Gennem
et enkelt døgn følger vi en familie forskanset i den sidste
beboede lejlighed i en ejendom i Aleppo, mens bomberne falder og spontane skudsalver danner lydtapet.
Familiens matriark Oum Yazan holder styr på alle i den
barrikaderede lejlighed, men en tragedie gør det svært
at forsætte de daglige rutiner, som om intet var hændt.
’I Syrien’ er et intenst snapshot fra krigens epicenter, og
filmen vandt publikumsprisen både på filmfestivalen i
Berlin og på den danske filmfestival CPH PIX.
DK-PREMIERE

TORS 21/6 - FRE 22/6 & SØN 24/6 - ONS 4/7

TORS 28/6 - ONS 11/7

Ocean’s 8

Far til fire i solen

De tre ’Ocean’-kupfilm fra nullerne er en slags raffineret Hollywood-udgave af Olsen Banden-filmene. Med
’Ocean’s 8’ har filmene fået en kvindelig pendant, og
her er det blandt andre Cate Blanchett, Sandra Bullock
og Helena Bonham Carter, der spiller forføreriske og
snedige verdensklasse-indbrudstyve. Planen er at røve
diamanter for 150 millioner dollars ved højlys dag til en
stor galla-fest i New York. Uheldigvis hænger diamanterne rundt om halsen på festens æresgæst. Det bliver
kuppet over alle kup!

Kom med sydpå sammen med Onkel Anders og børnene, der er taget på tiltrængt solferie. Der er dog ikke tid
til at slappe af, for de skal deltage i hotellets konkurrence om at blive ’årets solfamile’ – og de kæmper mod fars
gamle rival Bjørn Skov og hans perfekte familie. Far
kaster sig ind i kampen med liv og sjæl, og hvad der blot
skulle have været en venskabelig kappestrid, ender med
at være en alvorlig og halsbrækkende kamp om at sikre
familiens ære. Det går aldrig stille for sig, når Far til fire
tager på sommerferie!

DK-PREMIERE

DK-PREMIERE

TORS 5/7 - ONS 11/7

TORS 5/7 - ONS 11/7

Violinisten

Huset ved havet

Dette rørende finske kærlighedsdrama handler om
Karin Nordström, som er en eminent og anerkendt
violinist. En dag havner hun dog i en bilulykke, hvor
hun skader sin hånd. Hun kan ikke længere mestre sit
instrument og må pludselig redefinere, hvordan hun
får meningen tilbage i livet. Hun begynder at undervise
og forelsker sig hurtigt i den 20 år yngre elev Antti.
Umiddelbart passer de ikke sammen, men de har begge
stor passion for musikken. Kim Bodnia tilføjer filmen et
dansk islæt med en birolle.

I det vittige familiedrama ’Huset ved havet’ genforenes
tre søskende i det idylliske fiskerleje, hvor deres far har
kæmpet for at bevare den gamle livsstil med solide værdier og en restaurant medlokal forankring. Nu har faren
imidlertid fået et slagtilfælde og har ikke langt igen. De
tre midaldrende søskende vil gerne videreføre farens
restaurant, men tiderne er skiftet, og emigrantbåde
skyller ofte i land. En lille familiekrønike sætter dermed
hele globaliseringen fornemt i relief. Instruktøren Robert Guédiguian har tidligere stået bag det roste drama
’Kilimanjaros sne’.

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
31. maj – 11. juli
MAJ

MANDAG DEN 18. - ONSDAG DEN 20.

TORSDAG DEN 31.

14.30 C’est la Vie
17.30 Breathe
20.00 Solo: A Star Wars Story
JUNI

15.45 Vi ses deroppe
18.15 Stor som en sol
20.00 Den skyldige
TORSDAG DEN 21. - FREDAG DEN 22.

16.00 I Syrien
18.00 Den skyldige
20.00 Ocean’s 8
SØNDAG DEN 24.

FREDAG DEN 1.

14.30 C’est la Vie
17.30 Breathe
20.00 Solo: A Star Wars Story
LØRDAG DEN 2. - SØNDAG DEN 3.

11.45
14.30
17.30
20.00

Solo: A Star Wars Story
C’est la Vie
Breathe
Solo: A Star Wars Story

MANDAG DEN 4. - TIRSDAG DEN 5.

12.30
15.15
17.45
20.00

Solo: A Star Wars Story
Breathe
Mit Grønland
Solo: A Star Wars Story

13.30
16.00
18.00
20.00

Vi ses deroppe
I Syrien
Den skyldige
Ocean’s 8

MANDAG DEN 25. - ONSDAG DEN 27.

16.00 I Syrien
18.00 Den skyldige
20.00 Ocean’s 8
TORSDAG DEN 28. - LØRDAG DEN 30.

14.15
16.15
18.00
20.00

Den skyldige
Far til fire i solen
I Syrien
Ocean’s 8

JULI

ONSDAG DEN 6.

15.15 Breathe
17.45 Mit Grønland
20.00 Solo: A Star Wars Story
TORSDAG DEN 7. - SØNDAG DEN 10.

15.30 Mit Grønland
17.45 Fædre og sønner
20.00 Breathe
15.15 Fædre og sønner
17.15 Racer and the Jailbird
20.00 Breathe
TORSDAG DEN 14. - SØNDAG DEN 17.

14.45 Racer and the Jailbird
17.30 Vi ses deroppe
20.00 Den skyldige

TORSDAG DEN 5.

13.00	Peter kanin – Med Dansk tale
15.30 Far til fire i solen
17.30 Violinisten
20.00 Huset ved havet
FREDAG DEN 6.

13.00	The Greatest Showman
15.30 Far til fire i solen
17.30 Violinisten
20.00 Huset ved havet
LØRDAG DEN 7. - SØNDAG DEN 8.

15.30 Far til fire i solen
17.30 Violinisten
20.00 Huset ved havet
MANDAG DEN 9.

13.00
15.30
17.30
20.00

Ballerina
Far til fire i solen
Violinisten
Huset ved havet

TIRSDAG DEN 10.
SØNDAG DEN 1.

14.15
16.15
18.00
20.00

Den skyldige
Far til fire i solen
I Syrien
Ocean’s 8

MANDAG DEN 2.

MANDAG DEN 11. - ONSDAG DEN 13.

ONSDAG DEN 4.

13.00	Den lille vampyr
15.30 Far til fire i solen
18.00 Den skyldige
20.00 Ocean’s 8

13.00	My little Pony filmen
15.30 Far til fire i solen
18.00 Den skyldige
20.00 Ocean’s 8

13.00	Ferdinand – Med dansk tale
15.30 Far til fire i solen
17.30 Violinisten
20.00 Huset ved havet
ONSDAG DEN 11.

13.00
15.30
17.30
20.00

Vitello
Far til fire i solen
Violinisten
Huset ved havet

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.

TIRSDAG DEN 3.

13.00	LEGO Ninjago Filmen
– Med dansk tale
15.30 Far til fire i solen
18.00 Den skyldige
20.00 Ocean’s 8

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

