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PROGRAM

2020 har været et usædvanligt år, men trods udfordringer mangler 
vi ikke varer på hylderne. Nærmest tværtimod. I forlængelse af 
COVID-lukningen tilføjede vi et udvidet sommerprogram. 

Og nu er vi tilbage med et rigtigt stærkt efterårsprogram, 
hvor vi favner alt fra det historiske drama til den smægtende 
kærlighedshistorie – og hvad der nu måtte ligge der i mellem, 
inklusiv en dokumentarfilm om Thomas Piketty, som med garanti 
vil give en lektion i økonomisk ulighed, der vil trække et stort 
publikum. 

Og så er det sjældent, at vi har så mange instruktør-veteraner med 
i feltet. Smag lige på navnene: Hirokazu Kore-Eda (på fransk for 
første gang), Arnaud Desplechin, Philippe Garrel, André Téchiné og 
Bruno Dumont. 

God fornøjelse i mandagsbiograferne!

Kim Foss, direktør, Grand Teatret
Clarisse Gérardin, direktør, Institut français du Danemark

FORORD

Sandheden (La Vérité) af Hirokazu Kore-Eda

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Le Daim (Deerskin) af Quentin Dupieux

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Roubaix, une lumière (Oh Mercy!) af Arnaud Desplechin

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Piketty - Capital in the 21st Century af Justin Pemberton

18.30 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Le Sel des larmes (The Salt of Tears) af Philippe Garrel

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

L’Adieu à la nuit (Farewell to the Night) af André Téchiné

18.30 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

La Daronne (Mama Weed) af Jean-Paul Salomé

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Jeanne (Joan of Arc) af Bruno Dumont

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Au nom de la terre (In the Name of the Land) af Édouard Bergeon

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

De Gaulle af Gabriel Le Bomin

18.30 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

Gagarine af Fanny Liatard og Jérémy Trouilh

19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

På kanten af livet af Alexandre de La Patellière og Matthieu Delaporte
(Le Meilleur reste à venir)
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)
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LÆR FRANSK HOS FRANSKMÆND
PÅ DET FRANSKE INSTITUT I KØBENHAVN

Gratis niveautest. Nye kurser starter 
d. 2. november 2020. 
På det franske institut og online.



Forfatteren Lumir (Juliette Binoche) 
bor i New York med sin amerikanske 
mand (Ethan Hawke) og deres fælles 
barn. Da hun vender hjem til Paris og sin 
berømte mor, skuespillerinden Fabienne 
(Catherine Deneuve), vælter skeletterne 
ud af skabet, mens flere regnskaber 
gøres op. Fabienne er en feteret stjerne 
i den franske filmverden og aktuel i en 
film, hvor hun spiller en mor, som aldrig 
bliver voksen. Samtidig udgiver hun sin 
selvbiografi. Bogen fremstår som fiktion 
‘baseret på en sand historie’, men hvad er 
egentlig sandt, hvad er fortrængt, og hvad 
er forskønnet? I sin første spillefilm uden 
for Japan forener Guldpalme-vinderen 
Hirokazu Kore-eda (Shoplifters) de to 
franske filmstjerner Catherine Deneuve 
og Juliette Binoche med fabelagtig kemi 
i en både morsom og bevægende historie 
om familiekonflikter.
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AF HIROKAZU KORE-EDA

14. SEP 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke m.fl.

Drama, 
106 minutter

Fransk tale 
& dansk tekst 

Frankrig, Japan, 2019
Rettigheder: Øst for Paradis

Georges (Jean Dujardin) er en nyskilt 
mand, som bor et sted på landet. Da 
han finder en gammel, slidt jakke i 
hjorteskind, er hans skæbne beseglet. Han 
begynder at filme sig selv og hjælpes på 
vej af bartenderen Denise (Adèle Haenel 
fra ’Portræt af en kvinde i flammer’), 
som i tilgift viser sig at være en lovende 
filmklipper. Sammen begiver de sig ud i 
verden for at fuldføre Georges’ vilde plan: 
At udradere alle konkurrenter og opnå 
verdensherredømmet. Oscarvinderen Jean 
Dujardin (’The Artist’) spiller en mand i 
midtvejskrise for fuld udblæsning, hvis 
maskulinitet kommer på kollisionskurs 
med verden i en fuldkommen forrykt og 
surrealistisk thrillerkomedie, der ikke 
ligner noget, du har set før.
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LE DAIM
(DEERSKIN)

21. SEP 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Jean Dujardin, Adèle 

Haenel, Albert Delpy m.fl.

Komedie, 
77 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2019
Rettigheder: Njutafilm

SANDHEDEN
(LA VÉRITÉ)

AF QUENTIN DUPIEUX

Forpremiere i samarbejde med Øst for Paradis



Arnaud Desplechins film (Et juleeventyr, De 
gyldne år) er en nordfransk krimi, hvor et 
lesbisk par (spillet af Lea Seydoux og Sara 
Forestier) indtager en helt central position. 
Roubaix er en by præget af mismod og 
kriminalitet. Politikommissæren Daoud 
(Roschdy Zem) skal opklare mordet på en 
ældre kvinde, der er blevet stranguleret 
for et par håndører, og sporet leder ham 
lige i armene på det lesbiske par, som han 
tålmodigt udspørger og forhører – og spiller 
ud mod hinanden. Og da instruktøren hedder 
Desplechin, er det ikke noget traditionelt 
krimidrama, vi er vidne til, men snarere en 
stemningsmættet noir, som i fantastisk clair-
obscur portrætterer instruktørens fødeby med 
hele den betændte underside opad.
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AF ARNAUD DESPLECHIN

28. SEP 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Roschdy Zem, Léa 

Seydoux, Sara Forestier 
m.fl.

Thriller, drama, 
120 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2019
Rettigheder: Wild Bunch

Thomas Pikettys 700-siders hovedværk 
om verdens voksende ulighed blev en 
uventet bestseller i 2014. Men står din 
egen udgave stadig og samler støv, kan du 
glæde dig over at værket nu findes som 
dokumentarfilm. En spillevende fortolkning 
i højt tempo, hvor Piketty i fornemt selskab 
med økonomer som Joseph Stiglitz og 
Francis Fukuyama udlægger sine teser 
knivskarpt. Akkompagneret af arkivklip, 
popkulturelle referencer og et soundtrack, 
der ikke holder sig tilbage for at koble 
argumenterne for større beskatning og 
bredere ejerskab sammen med Lordes 
sociale satire i pophittet ‘Royals’. 

NB. Man kan i øvrigt opleve Piketty d. 11/11 
på Det Kongelige Bibliotek, hvis forholdene 
stadig tillader det!
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PIKETTY - CAPITAL IN THE 21ST 
      CENTURY
AF JUSTIN PEMBERTON

05. OKT 18.30  i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Thomas Piketty, Joseph 

Stiglitz, Francis Fukuyama 
m.fl.

Dokumentar, 
103 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, New Zealand, 
2020 

Rettigheder: SF Studios

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
(OH MERCY!)



Veteranen Philippe Garrel er tilbage 
med endnu en parisisk kærlighedsfabel 
fortalt i gnistrende sort-hvid – i denne 
omgang skrevet i samarbejde med to af 
de allerstørste navne i fransk film: Jean-
Claude Carrière og Arlette Langmann. 
Logann Antuofermo spiller den unge Luc, 
der kommer til Paris for at blive oplært 
som snedker. Han falder i snak med 
den smukke Djemila (Oulaya Amamra) 
på bussen, men ungdomskæresten 
Genevieve (Louise Chevillotte) hjemme i 
fødebyen trækker også. Og Luc går ikke 
ligefrem ansvarsfuldt til værks, men da 
han – efterhånden veletableret i Paris 
– indleder et forhold til en helt tredje 
kvinde, Betsy (Souheila Yacoub), rammer 
karmaloven alligevel (og på sindrig vis) 
den bedrageriske mand. 
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LE SEL DES LARMES
(THE SALT OF TEARS)
AF PHILIPPE GARREL

26. OKT 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Logann Antuofermo, 

Oulaya Amamra, André 
Wilms m.fl.

Romantisk drama, 
100 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, Schweiz, 2020
Rettigheder: Wild Bunch

André Téchiné er endnu en velestimeret 
instruktør med masser af stærke titler 
på CV’et. I ’L’Adieu à la nuit’ fortæller 
han om Muriel (Catherine Deneuve), 
som driver en kombineret rideskole og 
kirsebærfarm på en idyllisk gård i det 
sydvestlige Frankrig. Hun har besøg af 
barnebarnet Alex (Kacey Mottet Klein), 
der er på vej til Canada. Men så opdager 
hun ved et uheld, at han ikke alene 
er blevet radikaliseret, men også har 
konverteret til islam og i virkeligheden 
snarere har næsen vendt mod Syrien, 
hvor han vil slås for ISIS. Og derudover 
har både Alex og hans ungdomskæreste 
Lila (Oulaya Amamra) stjålet fra Muriel 
for at finansiere hans militærtræning. 
Hvad stiller Muriel op med sin viden?
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02. NOV 18.30 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Catherine Deneuve, Kacey 

Mottet Klein, Oulaya 
Amamra m.fl.

Drama,
104 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, Tyskland, 2019
Rettigheder: 

Francetv Distribution

AF ANDRÉ TÉCHINÉ

L’ADIEU À LA NUIT
(FAREWELL TO THE NIGHT)
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Man må bare elske Isabelle Huppert 
for hendes valg af roller. I ‘La Daronne’ 
leverer hun endnu en tungen-i-
kinden-præstation i rollen som den 
fransk-arabiske oversætter Patience 
Portefeux, der arbejder for politiets 
narkotikaafdeling i Paris. En dag påtager 
hun sig at hjælpe en kvinde, hvis søn er 
kommet i uføre, og som ender med at 
indvie hende i en mislykket marihuana-
handel. Pludselig er hun den lykkelige 
indehaver af et kæmpe parti cannabis. 
Og så krydser hun ubesværet over på 
den forkerte side af loven og etablerer 
sig som storpusher – med alle de risici, 
det indebærer.
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09. NOV 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Isabelle Huppert, Hippolyte 

Girardot, Farida Ouchani 
m.fl.

Krimi, komedie, 
104 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Le Pacte

AF JEAN-PAUL SALOMÉ

LA DARONNE
(MAMA WEED)

I Bruno Dumonts fritstående opfølger til 
’Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc’ 
(2017) møder vi den unge Jeanne, der 
følger Guds vilje og leder den franske 
hær i krigen om den franske trone, som 
også englænderne ønsker at bemægtige 
sig. Jeanne tages til fange og anklages 
for kætteri. Scenerne fra katedralen 
i Amiens, hvor biskopper og præster 
beskriver, hvilke torturredskaber, 
som skal anvendes, er betagende, og 
Dumont mestrer i det hele taget hele 
registret, mens han veksler mellem 
den dybeste patos og den mest løbske 
komik. Endnu en totalforestilling fra 
Cirkus Dumont!
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16. NOV 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Lise Leplat Prudhomme, 

Fabrice Luchini, Jean-
François Causeret m.fl.

Historisk drama, 
138 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2019
Rettigheder: Luxbox

AF BRUNO DUMONT

JEANNE
(JOAN OF ARC)



Maj 1940. Frankrig står over for en 
overlegen tysk hær. Charles de Gaulle 
(Lambert Wilson), nyudnævnt general, 
slutter sig til regeringen i Paris, mens 
hustruen Yvonne (Isabelle Carré) og de 
tre børn holder sig hjemme i det østlige 
Frankrig. De Gaulle er oppe imod den 
opgivende ministerpræsident Philippe 
Pétain, som er parat til at forhandle med 
Hitler, mens de Gaulle kun har ét ønske: 
At fortsætte kampen. Men prisen kan 
være høj – også på det private plan, for da 
Yvonne og børnene sammen med tusinder 
af andre franskmænd må flygte fra de 
invaderende tyske tropper, mister mand 
og hustru al kontakt. Bliver hans egen 
familie de Gaulles første offer for den 
store sag?
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DE GAULLE

30. NOV 18.30 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Lambert Wilson, Isabelle 

Carré, Olivier Gourmet 
m.fl.

Historisk drama, biopic, 
109 minutter

Fransk tale 
& dansk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Another World 

Entertainment

AF GABRIEL LE BOMIN

Denne stærkt gribende, episk udfoldede 
familiesaga fra bondelandet (Mayenne-
distriktet i Loire for at være helt præcis) 
har en blændende Guillaume Canet i 
hovedrollen som Pierre, der kun er en 
ung mand, da han engang i 1970’erne 
overtager den fædrene gård. Han gifter sig 
med ungdomskæresten (Veerle Batens), 
og snart får de også børn og etablerer 
familie. Det starter godt, men landbrugets 
modernisering kommer ikke uden en pris, 
og Pierre kæmper for at følge med tiden 
– og får ikke ligefrem moralsk opbakning 
fra sin gamle far, som folder sig ud som 
den evigt kritiserende patriark. Ikke sært, 
at Pierre undervejs slår sig på flasken – 
mens hans fortvivlede familie magtesløse 
ser til…
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AU NOM DE LA TERRE
(IN THE NAME OF THE LAND)
AF ÉDOUARD BERGEON

23. NOV 19.00  i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon 

m.fl.

Drama, 
110 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2019
Rettigheder: Wild Bunch

Forpremiere i samarbejde med Another World Entertainment



Årets hit fra den virtuelle Cannes-festival 
er en film, som bevæger sig i sit helt 
eget kredsløb, men med mindst én fod 
placeret på fast grund. ’Gagarine’ er på 
én gang sværmerisk, romantisk og langt 
ude – i bogstaveligste forstand, for filmens 
hovedfigur arbejder intensivt på at blive 
en urban rummand. Og for at det ikke skal 
være løgn udspilles filmen i det nedslidte 
boligbyggeri Cité Gagarine uden for Paris 
– opkaldt efter den russiske kosmonaut 
Yuri Gagarin. Byggeriet rives ned 
undervejs i historien, men af asken rejser 
sig to af de mest lovende instruktører, 
fransk film længe har set. Hold øje med 
Fanny Liatard og Jérémy Trouilh fremover, 
men start lige med at nyde deres helt 
fantastiske debut!
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07. DEC 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR)

Medvirkende: 
Alséni Bathily, Lyna 

Khoudri, Jamil McCraven 
m.fl.

Drama,
95 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Angel Films

AF FANNY LIATARD OG JÉRÉMY TROUILH

GAGARINE

Arthur og César har været venner siden 
barndommen. Da lægen Arthur fortæller 
César, at han har fået kræft, beslutter 
César sig for at flytte sammen med ham – 
og hjælpe ham med at nå at indfri alle de 
ønsker, han måtte have haft for livet. Der 
er bare et lille aber dabei: Det er slet ikke 
Arthur, som har kræft… Fabrice Luchini 
er fast gæst i vores mandagsprogrammer, 
senest i år, hvor han både var 
borgmesteren i ’Alice et le maire’ og 
litterær snushane i ’Mysteriet om Henri 
Pick’. Her giver han den som lægen, 
der må overbringe et skæbnesvangert 
budskab til sin ven (spillet af Patrick 
Bruel), som vender op og ned på det 
hele – og bringer dem tættere sammen i 
processen. Og trods temaet: Dette er en 
smittende varm film om venskab og om 
at følge sine drømme, hvor de end måtte 
dukke op.
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AF ALEXANDRE DE LA PATELLIÈRE OG MATTHIEU DELAPORTE

14. DEC 19.00 i Grand Teatret (KBH) & i Øst for Paradis (AAR) 

Medvirkende: 
Fabrice Luchini, Patrick 

Bruel, Zineb Triki m.fl.

Komedie, drama, 
117 minutter

Fransk tale 
& dansk tekst

Frankrig, 2019
Rettigheder: Another World 

Entertainment

PÅ KANTEN AF LIVET
(LE MEILLEUR RESTE À VENIR)

Forpremiere i samarbejde med Another World EntertainmentForpremiere i samarbejde med Angel Films
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Er du vild med Frankrig?
- så bliver du også vild med

Frankrig er vin og gastronomi, 
kultur og livsstil, oplevelser
og drømme. Gennem 21 år
har La France været det ulti
mative magasin for alle, der er 
vilde med Frankrig  skrevet 
på dansk. Med La France får 
du Frankrig ind ad døren  
både på print og digitalt. 
Tegn abonnement på 
www.lafrance.nu

Som abonnent får du altid mindst 10% rabat i vores inter-
netbutik med franske delikatesser og livsstil:

www.lafranceshop.dk

Du er også velkommen i vores fysiske butik på 
Bjergvangen 5 B, 3060 Espergærde. 

Åbningstider: Tirsdag og onsdag 12-16. Torsdag 12-17

Abonnement 6 numre DKK 432 på trykt magasin og e-magasin
Fås i udvalgte kiosker eller direkte hos forlaget, løssalgspris DKK 80
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Available in English free-to-air on the local DTT Open Channel in Copenhagen. 
And on Waoo, Glentevejen Antennelaug and Parknet.

INTERNATIONAL NEWS 24/7


