
OPLEV NOGLE AF SIDSTE ÅRS
BEDSTE FILM I REPRISE TEATRET: 
SKOLEN VED VERDENS ENDE
I SOLSORTENS LAND
KRYSANTEMUM
ELVIS
FIRE OF LOVE
CALL JANE



SKOLEN VED VERDENS ENDE TORSDAG D. 9. FEBRUAR KL. 15.00
LØRDAG D. 11. FEBRUAR KL. 11.00

I SOLSORTENS LAND
Kosovos Oscar-bidrag 2022 er en medrivende 
historie om én kvindes desperate, men 
utrættelige kamp mod systemet. Fahrijes mand 
er forsvundet under krigen og samtidig med 
sorgen kæmper familien økonomisk. Hun stabler 
et lille landbrug på benene, men der bliver set 
ned på hendes ambitioner om at forsørge sig 
selv og sine børn. Sammen med andre af byens 
efterladte kvinder tager Fahrije kampen op mod 
samfundets fordømmelse. For første gang  
nogensinde har én film vundet alle tre  
hovedpriser på filmfestivalen i Sundance. Blerta 
Basholli vandt både Juryens Pris, Instruktørprisen 
og ikke mindst Publikumsprisen for sit rørende 
drama, der er baseret på en virkelig Kosovo- 
kvindes liv. 
(1 time og 24 min.)

TORSDAG D. 9. MARTS KL. 15.00
LØRDAG D. 11. MARTS KL. 11.00

KRYSANTEMUM
Det rørende danske familiedrama ‘Krysantemum’ 
handler om den unge mand Anders, der i sin 
fritid driver ulovligt salg af fyrværkeri. Han har 
ikke talt med sin far i årevis på grund af en 
familietragedie for længe siden. Man da føde-
gården skal reddes, tvinges familien til 
genforening. Gennem ulovligt salg af livsfarlig 
fyrværkeri får Anders og hans far endelig en 
mulighed for sammen at finde ud af familiens 
dystre fortid. I filmens bærende roller ses Morten 
Hee Andersen (‘Margrete den Første), Henrik 
Birch (‘Bamse’) og Karen-Lise Mynster (‘Lille Som-
merfugl’) og den billedskønne men barske natur 
ved Vesterhavet i Thisted danner kulisse.  
(1 time og 41 min.)

TORSDAG D. 13. APRIL KL. 15.00
LØRDAG D. 15. APRIL KL. 11.00

’Skolen ved verdens ende’ hedder filmen, 
for Lunana er vitterligt den fjerneste dal i det 
bhutanske Himalaya – otte dagsvandringer fra 
nærmeste by. Ugyen, der bor i Bhutans hoved-
stad Thimphu, drømmer om at gøre karriere som 
musiker, men som led i uddannelsen  
udstationeres han i stedet som lærer i Lunana, 
hvor manglen på moderne bekvemmeligheder 
hurtig giver ham abstinenser. De mennesker, han 
møder, viser sig dog at opveje alle afsavn. Filmen 
byder på et højst charmerende persongalleri 
(inklusive yakoksen, som bor i skolens klasse-
værelse) og masser af bjergtagende landskaber, 
der maner til drømme og udlængsel.
(1 time og 49 min.)



ELVIS TORSDAG D. 7. SEPTEMBER KL. 15.00
LØRDAG D. 9. SEPTEMBER KL. 11.00

Baz Luhrmanns biografiske drama følger Elvis 
Aaron Presley fra barnsben til berømmelse, 
og historien sætter især fokus på den rebelske 
og talentfulde sangers komplekse forhold til 
manageren, oberst Tom Parker. Hovedrollen 
som crooner i glitrende heldragter spilles med 
forbløffende lighed og indlevelse af Tex Parker, 
mens Tom Hanks er sminket til ukendelighed i 
rollen som Parker. Et sandt extravaganza af 
Presleys musik farver det musikalske og 
medrivende lydtapet.
(2 timer og 39 min.)

FIRE OF LOVE TORSDAG D. 5. OKTOBER KL. 15.00
LØRDAG D. 7. OKTOBER KL. 11.00

Katia og Maurice Krafft elskede to ting – 
hinanden og vulkaner. I to årtier vandrede 
det dristige franske vulkanolog-par rundt på 
planeten og jagtede udbrud og dokumenterede 
deres opdagelser. I sidste ende mistede de livet i 
en vulkansk eksplosion i 1991 og efterlod en arv, 
der berigede vores viden om den fysiske verden. 
Instruktør Sara Dosa har skabt en poetisk hyldest 
til de frygtløse forskeres eventyrlyst, hentet fra 
Kraffts eget spektakulære billed- og videoarkiv. 
‘Fire of Love’ fortæller en historie om skabelse 
og ødelæggelse, og billedsiden i den 
fascinerende dokumentarfilm er af en anden 
verden. 
(1 time og 34 min.)

CALL JANE TORSDAG D. 9. NOVEMBER KL. 15.00
LØRDAG D. 11. NOVEMBER KL. 11.00

‘Call Jane’ handler om Joy, der som helt 
almindelig amerikansk husmor i 1960erne 
har et stort ønske om at få barn nummer to. 
Lægen meddeler hende, at hun ikke vil kunne 
gennemføre graviditeten af helbredsmæssige 
årsager og abortnævnet afslår en abort trods 
de livsfarlige konsekvenser.Midt i fortvivlelsen 
falder Joy over ‘Janes’, en undergrundsgruppe 
af helt almindelige kvinder, som risikerer alt for 
at hjælpe kvinder i samme situation. Det rørende 
og velspillede drama har Sigourney Weaver og 
Elizabeth Banks i hovedrollerne og er uhyggeligt 
aktuel efter at den amerikanske Højesteret igen 
har sat spørgsmålstegn ved retten til fri abort. 
(2 timer og 1 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 titler fra de forrige sæsoner og 
tilbyder filmene til favorabel klubpris. 

Filmene vises udvalgte torsdage (kl. 15.00) og lørdage (kl. 11.00) i 
månederne februar-marts-april og september-oktober-november.  
Man kan selv vælge hvilken dag, man vil se filmen. 

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

Medlemskab kan købes på Reprisens hjemmeside. Her bliver du ført 
videre til Billetto, hvor du kan købe et medlemskab med 
betalingskort eller Mobilepay. Medlemskab købt online skal 
omsættes til fysiske billetter i Reprise Teatret, gerne en uge før første 
forestilling. 

Du kan også købe dit medlemskab direkte i Reprisens billetsalg. 
Så får du dine seks billetter med det samme. 

Gæstebilletter kan købes til alle forestillinger til 65 kr., såfremt der er 
ledige pladser i salen. 

Med venlig hilsen 
REPRISE TEATRET

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

REPRISEN.DK 
TLF: 45421026


