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IN ITALY

28. APRIL –– 1 . MAJ 2019 I GRAND TEATRET



SØNDAG 28. APRIL 18.30
Morderisk komik i den evige stad

Paolo Virzì, som åbnede forrige års filmdage med ’Springtur i Toscana’ (’La 
pazza goia’), er tilbage med en bittersød komedie om en kendt filmproducent, 
der kører sin Maserati i Tiberen samme aften som Italien møder Argentina under 
VM i fodbold i 1990. Da Aldo Serena brænder det afgørende straffespark for 
Italien, er producenten allerede død, men trods omstændighederne har han ikke 
vand i lungerne. Ergo må der være tale om mord. Mistanken rettes mod tre unge 
manuskriptforfattere, som var de sidste, der så producenten i levende live. I løbet 
af én enkelt nat giver de politiet hver deres bidrag til løsningen af mysteriet. 

De to unge skuespillere Giovanni Toscano og Irene Vetere gæster København i 
forbindelse med åbningen.

Instruktør: Paolo Virzì  –  Cast: Mauro Lamantia , Giovanni Toscano, Irene Vetere  –  År: 2018  –    
Orig. titel: Notti Magiche  –  Varighed: 125 minutter  –  Danske undertekster  –  Genre: Komedie

ÅBNINGSFILM: MAGISKE NÆTTER 
MANDAG 29. APRIL 16.30
Magisk realisme med social kant

Alice Rohrwachers forjættende prisvinder fra Cannes leverer svimlende magisk 
realisme med social kant – helt i Fellinis ånd. Lazzaro arbejder under den 
frygtindgydende grevinde Alfonsina de Luna, som ejer tobaksmarkerne ud for den 
lille by Inviolata. Da grevindens søn Tancredi iscenesætter sin egen kidnapning, 
bliver Lazzaro hans ven og forbundne, men en dramatisk hændelse gør, at deres 
veje må skilles. For Lazzaro er deres venskabsbånd imidlertid så stærke, at han 
gerne rejser gennem både tid og rum for at blive genforenet med Tancredi.

Instruktør: Alice Rohrwacher  –  Cast: Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Luca Chikovani , 
Sergi López, Natalino Balasso, Tommaso Ragno, Nicoletta Braschi  –  År: 2018  –     
Orig. titel: Lazarro Felice  –  Varighed: 123 minutter  –  Danske undertekster  –  Genre: Drama

LAZZARO DEN LYKKELIGE

Italien er meget mere end udsøgt gastronomi, bjergtagende landskaber og en beundringsværdig 
kulturskat. Landets filmkultur har også meget at byde på. Og selv om giganternes tid, hvor Fellini, 
Pasolini og Visconti svingede taktstokken er forbi, så ligger den smægtende italienske nutidsfilm 
også sødt på tungen. I år består CINEMA MADE IN ITALY af syv nye og meget forskellige titler med 
Paolo Virzìs åbningsfilm som ’trendsætter’ – helt ud i titlen. ’Magiske nætter’ er et morddrama, 
der med komisk afsæt tager os rundt i 1990’ernes Rom og ikke mindst den italienske filmindustri, 
som på den tid var nede i en mindre bølgedal. Siden er det gået raskt opad igen, og kigger vi på de 
nye, unge filmtalenter, så tegner fremtiden mere end lys. Nyd f.eks. Alice Rohrwachers fortryllende 
prisvinder fra Cannes, ’Lazzaro den lykkelige’. Den gør - som gode film så ofte kan - faktisk lykkelig. 

BENVENUTI A TUTTI!
Kim Foss

Direktør, Grand Teatret 

CINEMA MADE IN ITALY



MANDAG 29. APRIL 19.15
Kærlighedskomedie på tværs af kulturer

Årets romantiske komedie handler om den unge muslim Phaim, der stammer 
fra Bangladesh. Han bor med sin familie i det etnisk spraglede Torpignattara-
kvarter i Rom. Til daglig arbejder han på et museum, og i fritiden synger han i et 
rockband. Under en koncert møder han Asia, som er hans diametrale modsætning: 
Hun er impulsiv og spontan og følger ingen regler. Modsætninger mødes, og sød 
musik opstår. Phaim har bare ét problem: Hvordan skal han kunne fuldbyrde sin 
kærlighed til Asia uden at komme i konflikt med Islams strikse regler: Ingen sex før 
ægteskabet.

Filmens instruktør Phaim Bhuiyan gæster København i forbindelse med visningen.

Instruktør: Phaim Bhuiyan  –  Cast: Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Shaila Mohiuddin  –  
År: 2019  –  Engelske undertekster  –  Varighed: 84 minutter  –  Genre: komedie

BANGLA

ONSDAG 1. MAJ 16.40
Familieliv med udfordringer

Dafne er en livlig kvinde med Downs syndrom. Hun har et job, som hun trives 
med, venner og kolleger, der elsker hende, og hun formår at løse alle hverdagens 
praktiske udfordringer, selv om hun stadig bor hjemme hos forældrene Luigi og 
Maria. Men da moderen pludselig dør, bryder familien sammen. Dafne henter 
styrke i sine omgivelsers kærlighed og møder sorgen med et barns naivitet og 
en ung kvindes mod. Men hun har svært ved at hive sin far op af depressionens 
dybe hul. En dag kommer der dog skred i sagerne. Far og datter beslutter sig for 
at tage på vandretur i bjergene – og undervejs når de til nye indsigter om sig selv 
og hinanden.

Instruktør: Federico Bondi  –  Cast: Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini  
År: 2019  –  Engelske undertekster  –  Varighed: 94 minutter  –   Genre: Drama

DAFNE
TIRSDAG 30. APRIL 19.00
Flugten over Sardinien

Laura Luchettis finstemte og helstøbte drama følger teenagerne Anna og Basim, der 
gør hinanden følgeskab i jagten på et bedre liv. Han kommer fra Elfenbenskysten, 
mens hun er på flugt fra nogle tvivlsomme projekter, som hendes sardiske far 
står bag. Filmens følger Anna og Basims gryende venskab, mens de krydser det 
solbeskinnede Sardinien – alt sammen holdt i et nærmest tyst, empatisk leje fulgt 
til dørs af den smukkest tænkelige billedside. 

Filmens instruktør Laura Luchetti gæster København i forbindelse med visningen.

Instruktør: Laura Luchetti  –  Cast: Anastasiya Bogach , Kalill Kone , Aniello Arena  –  År: 2018  
Orig. titel: Fiore Gemello  –  Engelske undertekster  –  Varighed: 95 minutter  –  Genre: Drama

FIORE GEMELLO (TWIN FLOWER)

TIRSDAG 30. APRIL 16.40
Vejen til hjertet går gennem maven

Den anerkendte kok Arturo har meget kort lunte, og det har karrieren mildt sagt 
måttet lide under. Efter et kort fængselsophold skal han betale tilbage i form af lidt 
samfundstjeneste på en skole for teenagere med særlige behov. Da en af eleverne 
viser sig at have evner ud i kogekunsten, bliver Arturo modvilligt hans mentor. Da 
tiden nærmer sig for den store talentkonkurrence i Toscana, må Arturo erkende, at 
det ikke kun er hans unge elev, som er oppe imod stærke modstandere. 

Instruktør Francesco Falaschi gæster København i forbindelse med visningen.

Instruktør: Francesco Falaschi  –  Cast: Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele  –  
År: 2018  –  Orig. titel: Quanto Basta  –  Danske undertekster  –  Varighed: 92 minutter  –  
Genre: Komedie

SMAGEN AF TOSCANA



ONSDAG 1. MAJ 19.00
Landmålerens åbenbaring

Den enlige mor Lucia har hænderne fulde. Hun skal tage sig af sin teenagedatter, 
og er involveret i en kompliceret affære med en elektriker. Og så skal hun passe 
jobbet som landmåler. Hendes professionelle fremtid kommer i fare, da hun indser, 
at et ambitiøst byggeri kan få alvorlige konsekvenser for miljøet – og det er 
hendes landmålinger, som er årsagen til miseren. Skal hun holde sin viden for sig 
selv eller orientere sine overordnede – og risikere at miste sit job? Lucias dilemma 
er til at tage og føle på, men så får hun en religiøs åbenbaring, der tilsiger hende at 
få opført en kirke på byggegrunden.

Instruktør: Gianni Zanasi  –  Cast: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, 
Hadas Yaron  –  År: 2018  –  Orig. titel: Troppa Grazia  –  Engelske undertekster  –  
Varighed: 110 minutter  –  Genre: Komedie

TROPPA GRAZIA (LUCIA’S GRACE) TROPPA GRAZIA (LUCIA’S GRACE)

PROGRAM  

BILLETBESTILLING:  TLF. 3315 1611   /  GRANDTEATRET.DK

LÆS MERE PÅ GRANDTEATRET.DK
NB: Alle film vises med enten danske eller engelske undertekster. Cinema Made in Italy er arrangeret af Grand Teatret i samarbejde 
med Istituto Luce – Cinecittà, Istituto Italiano di Cultura (IIC) og Italian Trade Commission (ITA). Tak til Another World, Camera Film og Scanbox.

SØN. 28. APRIL 18:30 MAGISKE NÆTTER  Morderisk komik i den evige stad

MAN. 29. APRIL 16:30 LAZZARO DEN LYKKELIGE  Magisk realisme med social kant

  19:15 BANGLA  Kærlighedskomedie på tværs af kulturer

TIRS. 30. APRIL 16:40 SMAGEN AF TOSCANA  Vejen til hjertet går gennem maven

  19:00 FIORE GEMELLO  (TWIN FLOWER)  Flugten over Sardinien

ONS. 1. MAJ 16:40 DAFNE  Familieliv med udfordringer

  19:00 TROPPA GRAZIA  (LUCIA’S GRACE)  Landmålerens åbenbaring


