
REPRISE TEATRET PRÆSENTERER
FILMKLUBBEN

NOV - APRIL 2018/19

OPLEV NOGLE AF 
SIDSTE ÅRS BEDSTE FILM 

I REPRISE TEATRET:
EN FANTASTISK KVINDE

DARKEST HOUR
MENS VI LEVER

UD AF INTET
VORES LIVS FERIE

LUCKY



DARKEST HOUR TORSDAG 8/11 – 2018 KL. 15.00
LØRDAG 10/11 – 2018 KL. 11.00

MENS VI LEVER
Det danske ensembledrama ’Mens vi lever’ 
binder sirligt flere menneskeskæbner sammen 
som følge af en tragisk begivenhed i en 
nordsjællandsk provinsby. Den unge fisker 
Kristian må vende tilbage denne barndomsby, 
da hans faderfigur Peter bliver syg. Samtidig 
kæmper Peters datter, alenemoren Trine, med 
at få hverdagen til at hænge sammen. Gensynet 
med Kristian får fortidens dæmoner til at blusse 
op i det lille lokalsamfund. Filmen er 
instrueret og skrevet af Avaz-brødrene og har 
Julie Christiansen, Sebastian Jessen og 
Nicolas Bro i hovedrollerne. 

(1 time og 38 min.)

TORSDAG 6/12 – 2018 KL. 15.00
LØRDAG 8/12 – 2018 KL. 11.00

UD AF INTET
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 gribende drama er 
instrueret af Fatih Akin og Diane Kruger vandt 
prisen som bedste skuespillerinde på 
filmfestivalen i Cannes.

(1 time og 46 min.)

TORSDAG 10/1 – 2019 KL. 15.00
LØRDAG 12/1 – 2019 KL. 11.00

VORES LIVS FERIE TORSDAG 7/2 – 2019 KL. 15.00
LØRDAG 9/2 – 2019 KL. 11.00

Donald Sutherland og Helen Mirren spiller det 
aldrende ægtepar John og Ella Robina, som har 
været sammen i over 50 år. Deres helbred er 
skrantende: John lider af begyndende 
Alzheimers, og Ella har kræft, men har valgt at 
stoppe sin behandling. De tager en spontan 
beslutning om at begive sig ud på et sidste 
eventyr sammen i deres halvruste autocamper. 
Destinationen er Hemingways hus i Florida. 
’Vores livs ferie’ er en hjertevarm og morsom 
hyldest til livet og om at nyde hver eneste dag 
fuldt ud – inden det er for sent. 

(1 time og 53 min.)

LUCKY TORSDAG 7/3 – 2019 KL. 15.00
LØRDAG 9/3 – 2019 KL. 11.00

I denne charmerende og sorthumoristiske 
fortælling følger vi den 90-årige kæderygende 
ateist Lucky, der bor i en provinsby i ørkenen 
i USA. Alle vennerne er efterhånden døde, 
så hverdagen går med morgenyoga, gåture i 
forvaskede underbukser og samtaler over kaffen 
på den lokale diner. Hovedrollen spilles af Harry 
Dean Stanton (’Vilde hjerter’, ’Paris, Texas’) og 
rollen blev hans sidste, inden han gik bort sidste 
år. Stantons gamle ven og samarbejdspartner 
David Lynch har desuden en herlig birolle som 
filosofisk skildpaddeejer.

(1 time og 28 min.)

EN FANTASTISK KVINDE TORSDAG 4/4 – 2019 KL. 15.00
LØRDAG 6/4 – 2019 KL. 11.00

Chilenske Marina arbejder som servitrice, men 
drømmer om at blive sangerinde. Hun danner 
par med den tyve år ældre gentleman Orlando, 
der tager hende med ud at danse og spise på 
hendes fødselsdag. Om natten vågner Orlando 
og føler sig dårlig. Kort efter er han død. Politiet 
mistænker straks Marina for dødsfaldet, og den 
afdødes familie vil ikke have noget med hende 
at gøre. Midt i sin egen sorg må Marina kæmpe 
for sin egen eksistens og identitet. Filmen er 
instrueret af Sebastián Lelio og det rørende 
drama vandt en Oscar for Bedste fremmed-
sprogede film. 

(1 time og 44 min.)

Gary Oldman er sminket til ukendelighed i rollen 
som Storbritanniens premierminister Winston 
Churchill i det historiske drama ’The 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 vandt fortjent både Oscar og Golden 
Globe for sin rolle som premierministeren, der 
måtte samle sin nation i den mørkeste stund.

(2 timer og 5 min.)



FILMKLUBBEN  er for den del af Reprise Teatrets publikum for 
hvem det er vigtigere at se en god film, end at se den før alle andre.
Vi har udvalgt seks af de bedste film fra forrige sæson og tilbyder 
filmene til favorabel klubpris.

Filmene vises normalt den anden torsdag (kl. 15.00) 
samt efterfølgende lørdag (kl. 11.00) i månederne november til april.
Bemærk: spilletidspunktet om torsdagen er ændret til 15.00

SOM MEDLEM FÅR MAN ADGANG TIL 6 FORESTILLINGER. 
PRISEN ER 270 KR.

Fra mandag d. 1. oktober kl. 13.00 kan medlemsbilletter købes på 
www.reprisen.dk. Ydermere er der mulighed for at tilmelde sig 
personligt i Reprisen mandag d. 1. oktober fra 13.00 – 17.00, eller 
efterfølgende i den almindelige åbningstid.

Medlemsbilletter købt på internettet kan afhentes i Reprise Teatrets 
åbningstider, helst en uge før første forestilling.

Gæstebilletter kan, hvis der er ledige pladser, købes for 65 kr.

Med venlig hilsen 
REPRISE TEATRET

REPRISE TEATRET, ØVERØDVEJ 12, 2840 HOLTE
REPRISEN@RUDERSDAL.DK

REPRISEN.DK 
TLF: 45421026

Yderligere oplysninger hos: Hanne Gerner Nielsen på mail hannegerner41@gmail.com eller tlf: 20843764


