
REPERTOIRE  
12. jan. – 19. feb.2023

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

MAN./TIR. D. 23./24. JAN. KL. 11:00/16:00

Erindringsbio: Danmarks 
Konge
Biografforestillinger skræddersyet til mennesker 
med demens og pårørende, plejepersonale og 
frivillige med kaffe og småkager efter visningen. 

SÆSON 2023

Filmklubben
I Filmklubben er det vigtigere at se en god film 
end at se den før alle andre. Vi finder seks af de 
bedste film fra forrige sæson og tilbyder dem til 
favorabel klubpris.

28. JAN. KL. 15:00

Jørgen Leth introducerer:    
Music for Black Pigeons
Hør instruktøren selv introducere sin film om 
musikkens væsen, der handler om den danske 
jazzlegende Jakob Bro. 

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.

JANUAR

TORSDAG DEN 12.

12.00 Vanskabte Land (Helaften)
14.45 Decision to Leave (Helaften)
17.30 The Son 
20.00 A Man called Otto 

FREDAG DEN 13.

14.30 Vanskabte Land (Helaften)
17.30 The Son 
20.00 A Man called Otto 

LØRDAG DEN 14.

 12.30  Dogtanian 
14.30 Vanskabte Land (Helaften)
17.30 The Son 
20.00 A Man called Otto 

SØNDAG DEN 15.

13.00  Dogtanian 
14.45 Decision to Leave (Helaften)
17.30 The Son 
20.00 A Man called Otto 

MANDAG DEN 16.

15.00 The Son 
17.30 Kagefabrikken
20.00 A Man called Otto 

TIRSDAG DEN 17.

12.00 Decision to Leave (Helaften)
15.00 The Son 
17.30 Kagefabrikken
20.00 A Man called Otto 

ONSDAG DEN 18.

15.00 The Son 
17.30 Kagefabrikken 
20.00 A Man called Otto 

TORSDAG DEN 19. - FREDAG DEN 20.

15.00 A Man called Otto 
17.45 Den store stilhed 
20.00 Babylon 

LØRDAG DEN 21. - SØNDAG DEN 22.

13.00  Dogtanian 

15.00 Den store stilhed 
17.15 A Man called Otto 
20.00 Babylon

MANDAG DEN 23.

13.00 A Man called Otto 
17.15 Kold vinter 
20.00 Babylon

TIRSDAG DEN 24.

13.00 Kold vinter 
20.00 Babylon 

ONSDAG DEN 25.

14.30 A Man called Otto 
17.15 Kold vinter 
20.00 Babylon

TORSDAG DEN 26. - FREDAG DEN 27.

15.00 Wannsee-konferencen 
17.30 The Banshees of Inisherin 
20.00 Babylon 

LØRDAG DEN 28. - SØNDAG DEN 29.

12.30  Dogtanian 
15.00  Music for Black Pigeons-lør )
15.00 Wannsee-konferencen-søn 
17.30 The Banshees of Inisherin 
20.00 Babylon 

MANDAG DEN 30. - TIRSDAG DEN 31.

15.00 Wannsee-konferencen 
17.30 The Banshees of Inisherin 
20.00 Babylon

FEBRUAR

ONSDAG DEN  1.

12.30 Babylon
16.30 The Banshees of Inisherin 

TORSDAG DEN  2. - FREDAG DEN  3.

17.30 The Banshees of Inisherin 
16.15 Babylon
20.00 Meter i sekundet 

LØRDAG DEN  4. - SØNDAG DEN  5.

15.30 Music for Black Pigeons 

17.30 The Banshees of Inisherin 
20.00 Meter i sekundet 

MANDAG DEN  6.

13.00 Meter i sekundet 
17.45 Karaoke Paradise 
20.00 Meter i sekundet 

TIRSDAG DEN  7.

13.00 Karaoke Paradise 
17.30 Meter i sekundet 
20.00 Meter i sekundet 

ONSDAG DEN  8.

12.00 Meter i sekundet (Baby Bio)
17.45 Karaoke Paradise 
20.00 Meter i sekundet 

TORSDAG DEN  9.

12.30 Meter i sekundet 
17.15 Regnen skyller alt bort 
20.00 Meter i sekundet 

FREDAG DEN 10.

15.00 Meter i sekundet 
17.15 Regnen skyller alt bort 
20.00 Meter i sekundet 

LØRDAG DEN 11.

13.00 Mumier på udebane 
15.00 Meter i sekundet 
17.15 Regnen skyller alt bort 
20.00 Meter i sekundet 

SØNDAG DEN 12.

11.00 Mumier på udebane 
13.00 Aftersun 
15.00 Meter i sekundet 
17.15 Regnen skyller alt bort 
20.00 Meter i sekundet 

MANDAG DEN 13. - TORSDAG DEN 16.

11.00 Mumier på udebane 
13.00 Regnen skyller alt bort 
15.30 Meter i sekundet 
17.45 Aftersun 
20.00 Meter i sekundet 

FREDAG DEN 17. - SØNDAG DEN 19.

11.30 Mumier på udebane 
13.30 Meter i sekundet 
15.45 Babylon 
20.00 Meter i sekundet 



13/1 - 14/1 & 12/1

Vanskabte Land
I slutningen af det 19. århundrede bliver en ung dansk 
præst udsendt til en fjerntliggende del af Island for 
at bygge en kirke. Men jo dybere han rejser ind i det 
ubarmhjertige islandske landskab, ledsaget af sin guide, 
jo mere mister han fornemmelsen af sin egen virkelig-
hed, sin mission og sin pligtopfyldende moral. Da han 
når frem til den lille bebyggelse, hvor der skaffes plads 
til ham hos en dansk købmand og hans to døtre, sættes 
præstens tro og ærbarhed på en alvorlig prøve.

Filmen er en del af Filmporten.

12/1 - 18/1

The Son
’The Son’ er efterfølgeren til Florian Zellers fantastiske 
Oscarvinder ’The Father’ og følger en familie, som er 
faldet fra hinanden, men som forsøger at blive forenet 
igen. Et par år efter forældrenes skilsmisse føler 17-årige 
Nicholas ikke længere, at han kan blive hos sin mor. 
Han flytter ind hos sin far Peter og faderens nye partner 
Beth. Mens Peter jonglerer med arbejde, sin nye baby 
og tilbuddet om sit drømmejob, prøver han at tage sig 
af Nicholas, som han ville ønske, at hans egen far havde 
gjort for ham. Men ved at forsøge at rette op på forti-
dens fejl, mister han både grebet i nuet og Nicholas.

12/1 - 23/1 & 25/1

A Man Called Otto
Otto Anderson (Tom Hanks) er en gammel, gnaven 
enkemand, der gør tingene på en helt bestemt måde 
og ikke har den store tolerance eller forståelse for, at 
tingene kan gøres på andre måder! Da en livlig ung 
familie flytter ind ved siden af, møder han den kvikke og 
højgravide Marisol, hvilket fører til et usandsynligt ven-
skab, der vender op og ned på hans verden. Oplev en 
sjov, hjertevarm og rørende historie om, hvordan nogle 
familier kommer fra de mest uventede steder.

14/1 - 15/1 & 21/1 - 22/1 & 28/1 - 29/1

Dogtanian og de tre         
muskevovser
Dogtanian er en ung sværdfægter, som drømmer om 
at følge i sin fars fodspor og blive del af kongens legen-
dariske muskevovser. Hans søgen efter eventyr bringer 
ham fra sin landsby i provinsen til selveste Paris. Her 
møder han de tre muskevovser, med hvem han opdager 
værdien af venskab og retfærdighed, samt dronningens 
kammerpige Juliette, som han forelsker sig hovedkulds 
i. Nu må Dogtanian sammen med sine nye kammerater 
forsvare kongen mod en ond kardinal og hans hemmeli-
ge plan om at overtage magten over England.

16/1 - 18/1

Kagefabrikken - Med danske 
undertekster
Den midaldrende kagefabrikant Niels er på kanten af et 
sammenbrud, da hans fabrik er på randen til konkurs. 
Derfor forsøger hans kone Else at redde fabrikken ved 
at hjemkalde datteren June og hendes mand Jonny, som 
foreslår en omfattende modernisering, der har fokus 
på produktion af sunde kager. Niels kan ikke overskue 
denne moderniseringsproces og forelsker sig i stedet 
hovedkulds i fabrikkens nye rengøringsdame, Zeinab.

19/1 - 22/1

Den store stilhed
29-årige Alma lever et stille liv i et moderne katolsk 
kloster og skal til at aflægge sine evige løfter som nonne, 
da hendes storebror Erik uventet opsøger hende efter 
mange års adskillelse. Erik vil have sin del af arven fra 
deres afdøde far, men hans tilstedeværelse åbenbarer en 
mørk hemmelighed, som Alma har gjort alt for at skjule. 
I takt med at ceremonien nærmer sig, har hun pludselig 
svært ved at mærke den Gud, som hun har satset på 
skulle frelse hende.

19/1 - 3/2 & 17/2 - 19/2

Babylon
’Babylon’ er instrueret af Oscarvinder Damien Chazelle 
og foregår i 20’ernes Los Angles. Brad Pitt, Margot 
Robbie og Diego Calva har hovedrollerne og i andre af 
filmens roller ses Jovan Adepo, Li Jun Li og Jean Smart. 
’Babylon’ er historien om overmenneskelige ambitioner 
og skandaløs livsstil i Hollywoods barndom og følger 
forskellige karakterers storhed og fald i en tid med 
uhæmmet dekadence og fordærv.

23/1 - 24/1

ErindringsBio: Danmarks 
Konge
ErindringsBio er et filmtilbud til mennesker med let til 
moderat demens sammen med pårørende, plejeper-
sonale og frivillige. Ved denne forestilling vises filmen 
’Danmarks Konge’. En dokumentarfilm om Kong 
Frederik IX’s daglige virke som statsoverhoved med alt, 
hvad det indebærer

Erindringsbio er gratis.

23/1 - 25/1

Kold vinter
Matthias arbejder på et slagteri i Tyskland, men er nødt 
til at stikke af få dage før jul efter et overfald på en 
racistisk formand. Hjemme i den lille by i Rumænien 
er han blevet en fremmed over for sin kone og søn, 
der er blevet traumatiseret efter en mystisk begivenhed 
ude i skoven, som har efterladt den 8-årige dreng tavs 
og bange. Hvad har den lille dreng set? Herudover får 
han sit hyr med elskerinden Csilla, som i hans fravær 
er gået hen og blevet leder af en lille brødfabrik, der har 
måttet søge hjælp langvejs fra. Således ankommer to 
arbejdsomme mænd fra Sri Lanka, som det meste af 
lokalbefolkningen straks fatter antipati mod.

26/1 - 31/1

Wannsee-konferencen
Når vi bliver præsenteret for arkitekterne bag Holo-
caust, stilles de ikke til skue som monstre, men som helt 
almindelige mennesker, der blot varetager deres arbejds-
giveres interesserer. Netop derfor bliver de monstrøse. 
Nogenlunde sådan opsummerer Süddeutsche Zeitung 
Matti Geschonnecks drama – et på én gang roligt, 
giftigt og fængslende mesterværk, som skildrer ledende 
nazisters morgenmøde i en villa i Berlin-Wannsee. Her 
drøftedes dagsordenens eneste punkt: Hvad national-
socialisterne kaldte ‘Den endelige løsning på det jødiske 
spørgsmål’. Invitationen (med efterfølgende morgen-
mad) var udstukket af topnazisten Reinhard Heydrich.



26/1 - 5/2

The Banshees of Inisherin
De to bedste venner, Padraic og Colm står over for en 
livsomvæltende konflikt da Colm beslutter sig for at 
afslutte deres venskab. Med støtte fra sin søster, der 
sammen med den lokale betjents søn har sine egne 
udfordringer, prøver den sønderknuste Padraic at klinke 
skårene af det venskab, der betyder alt for ham. Men da 
Colm giver et chokerende ultimatum begynder tingene 
at eskalere til vanvittige højder!  Filmen er instrueret af 
den Oscarvindende Martin McDonagh og er en sort 
komedie om venskab og livet på en afsidesliggende, irsk 
ø. Filmen er en del af Filmporten.

2/2 - 19/2

Meter i sekundet
Maries liv bliver vendt op og ned, da hun tager fra 
København til Velling i Vestjylland, fordi hendes livs 
kærlighed, Rasmus, har fået job som lærer på en 
højskole. Mens Rasmus hurtigt suges ind i højskolelivet, 
er mødet med Velling et kulturchok for Marie, der med 
sine malplacerede tirader oplever, at hun ikke hører til. 
Langsomt begynder hun dog at lytte, og lærer, at Velling 
måske alligevel er et sted for hende – og at hun selv har 
noget at tilbyde det lille samfund. ’Meter i sekundet’ er 
en film om at falde til i de korte sætningers land – og 
om at falde til i sig selv

28/1 + 4/2 - 5/2

Music for Black Pigeons
Jørgen Leth og Andreas Koefoeds film søger ind til mu-
sikkens væsen og de kreative processer med den danske 
jazzmusiker og komponist Jakob Bro som omdrejnings-
punkt - sekunderet af nogle af vor tids mest indflydel-
sesrige jazzmusikere, heriblandt Bill Frisell, og Midori 
Takada. Men er det muligt at sætte ord på musikkens 
væsen? Filmen handler om at være til stede i nuet, om 
at spille og improvisere, om at videreføre arven fra 
generationer af jazzpionerer. Filmholdet har gennem 14 
år overværet Bros musikalske møder med musikere på 
tværs af generationer og landegrænser. Ved visningen d. 
28/1 vil Jørgen Leth introducere filmen. 

6/2 - 8/2

Karaoke Paradise
Finnerne er ikke kendt som de mest udadvendte men-
nesker i verden. Men når der først bliver hældt mønter 
i jukeboxen og fyret op for karaokemaskinen får piben 
en anden lyd! Måske netop derfor er karaokekulturen 
uventet slået igennem i det kolde nord. ”Der er mange 
ensomme mennesker i Finland. Men når man synger, 
er der altid nogen, der kommer op og snakker,” som en 
af dem siger undervejs i denne finurlige feelgood-film, 
hvor et elskværdigt karaktergalleri af ensomme sjæle 
finder selskab og trøst foran mikrofonen. Som en fjern, 
finsk fætter til ‘Kandis for Livet’ balancerer filmen for-
nemt mellem det tragikomiske og sødt sentimentale.

9/2 - 16/2

Regnen skyller alt bort
Sang-hyeon driver et renseri og er konstant i gæld, mens 
Dong-soo arbejder for en kirke, der er udstyret med et 
særligt rum lige ud til gaden, hvor forældre anonymt 
kan efterlade deres uønskede baby. En nat afleverer en 
mor sin nyfødte dreng, men de to mænd har fundet en 
fidus. De sletter sporene fra overvågningskameraerne, 
stjæler børnene og sælger dem på det sorte adoptions-
marked. Men denne gang vender moderen So-young 
tilbage efter sin søn. I stedet for at gå til politiet ender 
moderen med at slå pjalterne sammen med tyvene for 
at finde nye, velegnede forældre til den lille dreng, men 
politiet er allerede på sporet.

11/2 - 19/2

Mumier på udebane
I Egypten, langt inde i jordens indre, findes der en 
3000 år gammel by som beboes af mumier. Pga. sit 
kommende ægteskab skal Thut bringe en gammel ring 
til brylluppet. I mellemtiden, på jordens overflade, 
gennemfører Lord Silvester Carnaby en arkæologisk 
ekspedition, hvor han finder en vielsesring. Det er hans 
mulighed for at gå over i historien som anerkendt arkæ-
olog, dog regner han ikke med, at ringen allerede har en 
ejer... Da Thut opdager, at hans ring er blevet stjålet, må 
han rejse op til den menneskelige verden og infiltrere 
nutidens London.

12/2 - 16/2

Aftersun
Da Sophie var barn, tog hendes far hende med på en 
charterferie i Tyrkiet. Da hun genser hjemmevideo-
erne fra ferien dengang, vælder nye minder frem. For 
hvor godt kendte hun egentlig sin far? Med et ømt far/
datter-forhold som omdrejningspunkt tager Charlotte 
Wells’ prisbelønnede film os med tilbage til et solvarmt 
resort i 90’erne med solbrændte, Macarena-dansende 
charterturister, dovne eftermiddage ved poolen og 
en hjerteknusende karaoke-fremførelse af R.E.M.’s 
”Losing My Religion”. Det er et uforligneligt studie 
i minder og de sider af vores forældre, vi måske først 
forstår mange år senere.


