
MAKOTO
SHINKAI-
KAVALKADE

THE PLACE PROMISED IN OUR EARLY DAYS  (91 min.) 
Søndag 2. august kl. 17.00
Mandag 10. August kl. 17.00

5 CENTIMETERS PER SECOND  (63 min.) 
Tirsdag 4. august kl. 17.15
Onsdag 12. August kl. 17.30

CHILDREN WHO CHASE LOST VOICES  (116 min.) 
Søndag 9. August kl. 19.00
Søndag 16. August kl. 19.00

THE GARDEN OF WORDS  (46 min.)
Mandag 3. august kl. 21.15
Onsdag 5. August kl. 17.30
Søndag 9. August kl. 10.00

YOUR NAME  (106 min.)
Lørdag 8. August kl. 09.30
Søndag 23. August kl. 09.30

WEATHERING WITH YOU  (112 min.).
Søndag 16. August kl. 09.30

Billetpriser: 
Eftermiddag/aften: 90,- / Formiddag: 60,- 
(The Garden of Words dog kun 60 kr. ved alle visninger)

Billetkøb:
www.grandteatret.dk 
Print billetter hjemmefra eller i billetautomaterne i foyeren

PROGRAM 
OG BILLETTER

MAKOTO SHINKAI-
KAVALKADE
Makoto Shinkai anses for at være den japanske maestro  
Hayao Miyazakis naturlige arvtager, men som instruktør 
er han sin helt egen – med sin helt egen faible for kosmos,  
kærlighed og parallelle virkeligheder og med overvæld-
ende smukke billeder af himmelhvælvet som gennemgå-
ende signatur. 

Hans seneste film (og årets japanske Oscar-kandidat) 
’Weathering With You’ er stadig biografaktuel. Den føl-
ger vi til dørs med en kavalkade af instruktørens tidligere  
værker, som vi viser eksklusivt i Grand. 

Programmet inkluderer det international gennembruds-
værk ’Your Name’ (2016), der slog ’Chihiro og heksene’ 
af pinden som historiens mest sælgende japanske anima-
tionsfilm nogensinde. 

Dertil kommer fire fantastiske titler fra bagkataloget, 
som både understreger instruktørens mesterskab og al-
sidighed – de vises i originalversion med engelske under-
tekster: ‘The Place Promised in Our Early Days’ (2004),  
‘5 Centimeters per Second’ (2007), ’Children Who Chase 
Lost Voices’ (2011) og ‘The Garden of Words’ (2013).

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 København K
 
Billetbestilling:
www.grandteatret.dk 
Køb og print billetter i vores billetautomater i foyeren



With Danish subtitles. Kimi no na wa (2016)

Den største japanske filmsucces nogensinde handler om Mitsuha og 
Taki, som krydser spor samtidig med at en stor komet nærmer sig 
Japan. Mitsuha bor på landet, men længes efter byen. Taki studerer 
i Tokyo og drømmer om landet. De har aldrig mødt hinanden, men i 
deres drømme bytter de krop og bevæger sig ind i et parallel-univers, 
hvor de kommunikerer med hinanden via deres smartphones. ’Your 
name’ er en sværmerisk, følelsesfuld kærlighedsfantasi, der udspiller 
sig på et såre naturalistisk hverdagsbagtæppe – sat i scene og tegnet 
frem af Makota Shinkai i hans klassiske, forførende virtuose streg.

With Danish subtitles. Tenki no ko (2019)

Det er sommer, og Hodaka skal starte på en videregående uddan-
nelse. Derfor flytter han fra landet og ind til Tokyo. Mødet med me-
tropolen bliver en grænseoverskridende oplevelse. På alle måder. 
Vejret er trist, og det regner uafbrudt. Men så møder han Hina på et 
gadehjørne. Hun er en livlig, skarp og viljestærk pige, som besidder 
mærkværdige og fabelagtige kræfter: Hun kan stoppe regnen, gøre 
himlen blå og få solen til at skinne! ’Weathering With You’ var Japans 
Oscar-kandidat i 2020. 

  

WEATHERING WITH YOU

Jørn Utzon: Manden & arkitektenYOUR NAME

With English subtitles. Hoshi o ou kodomo (2011)

Asuna er en selvstændig skolepige, der har overskud til at stå for hus-
holdningen derhjemme, mens hendes mor går på arbejde. I fritiden lyt- 
ter hun til en krystalradio, som hendes afdøde far har efterladt hen-
de, og som pludselig fører hende væk fra hverdagen og ned i Agar-
tha – et fabelagtigt smukt, men også farefuldt dødsrige befolket af 
skyggevæsner, monstre og hendes vikar fra skolen og enkemanden 
Morisaki, som har planer med hende. Makoto Shinkai er helt sin egen, 
men her mærker man alligevel inspirationen fra Hayao Miyazaki og 
storslåede eventyr som ’Chihiro og heksene’ og ’Det levende slot’.

With English subtitles. Byôsoku 5 senchimêtoru (2007)

Makoto Shinkais romantiske drama følger Takaki Tõno i tre afsnit 
– Cherry Blossom, Cosmonaut og 5 Centimeters per Second – fra 
skoletiden og frem til voksenlivet og med forholdet til klassekam-
meraten Akari som det primære omdrejningspunkt. De to er egentlig 
kun venner, men forholdet kunne have udviklet sig. Den aldrig udle-
vede kærlighedsaffære fylder Takaki med fortrydelse og længsler, der 
udfoldes under himlens vandfarver i en film præget af forbløffende 
forfinet animation. Filmens titel skulle angiveligt stamme fra den has-
tighed, hvormed kirsebærblomster falder mod jorden!

With English subtitles. Koto no ha no niwa (2013)

En 15-årig dreng, der drømmer om at blive skomager, mødes til-
fældigt med en mystisk, 27-årig kvinde i Shinjuku Gyo-en-parken i 
Tokyo. De pjækker begge, når det regner, og da regnsæsonen begyn-
der, udvikler de efterhånden et stærkt bånd, som bliver udfordret, når 
solskinsdagene kommer tilbage. I afdæmpet form fortælles en enkel 
kærlighedshistorie tegnet op i de smukkeste, hverdagsrealistiske tab-
leauer og med sparsom, men såre velvalgt brug af de ord, som har 
givet filmen sin titel. Filmen var så succesfuld, at Makoto Shinkai siden 
fik historien udgivet både som manga og roman.

5 CENTIMETERS PER SECOND

THE PLACE PROMISED IN OUR EARLY DAYS CHILDREN WHO CHASE LOST VOICES

THE GARDEN OF WORDS

With English subtitles. Kumo no mukô, yakusoku no basho (2004) 

Japan har været delt siden Anden Verdenskrig. Barndomsvennerne 
Hiroki og Takuya roder rundt på en skrotplads, hvor de leder efter løs-
dele til et fly, de skal bygge sammen med veninden Sayuri. Planen er 
at de skal flyve til et enormt tårn, der er rejst på Hokkaido – det ene-
ste område af Japan, som ikke er besat af amerikanske styrker. Men 
fjendens tanks nærmer sig for endegyldigt at knuse deres ungdoms 
drømme. Instruktørens evne til at gestalte parallelle virkeligheder er 
åbenlys allerede i hans første spillefilm, der mere end varsler det me-
sterskab, som kendetegner hans nyeste film.


