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Lær fransk hos franskmænd
På det franske institut i København
Gratis niveautest. Nye kurser starter d. 21. juni 2021. 
På det franske institut og online.

FRANSKE
FILM

MANDAGE

PROGRAM
SOMMEREN ’85 (Été 85)
af François Ozon
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

THE ROSE MAKER (La Fine Fleur)
af Pierre Pinaud
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES (My Donkey, My 
Lover and I) af Caroline Vignal
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

DE TING, VI SIGER OG DE TING, VI GØR (Les Choses 
Qu’on Dit, Les Choses Qu’on Fait) af Emmanuel Mouret
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

SEIZE PRINTEMPS (Spring Blossom)
Af Suzanne Lindon
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

MON COUSIN (My Cousin)
af Jan Kounen
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

DES HOMMES (Home Front)
af Lucas Belvaux
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

AMANTS (Lovers)
af Nicole Garcia 
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS (Under the Stars of Paris)
Af Claus Drexel
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

PASSION SIMPLE (Simple Passion)
af Danielle Arbid
18.30 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)
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14.
JUNI 

21.
JUNI

28. 
JUNI 
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Lær fransk hos franskmænd
På det franske institut i København
Gratis niveautest. Nye kurser starter d. 21. juni 2021. 
På det franske institut og online.

FRANSKE
FILM

MANDAGE

Velkommen til endnu en forskudt sæson med Franske Film 
Mandage.
 
Vi har lagt program hele vejen fra start juni til ind i september 
– med en velfortjent sommerpause i juli. Superproduktive 
François Ozon åbner festen med en rigtig sommerfilm – og så 
fortsætter det ellers med neddyk i mange genrer og med film 
kendetegnet af dygtige folk både foran og bagved kameraet.
 
De fleste har savnet at komme ud i verden efter mere end et år 
med diverse variationer over temaet nedluk og restriktioner, og 
da Frankrig er verdens største turistdestination, gætter vi på, at 
mange har savnet det franske i ganske særlig grad.
 
Heldigvis kan filmkunsten stille den værste udlængsel.
 
Åbningsfilmen her tager os med til Normandiet, ’La Fine Fleur’ 
finder sted i Loire-dalen, og den skønne road-komedie (på 
æselryg!) ’Antoinette dans les Cévennes’ udspiller sig, som titlen 
antyder, i Cevennerne.
 
De franske filmfolk har ikke ligget på den lade side i 2020, og 
vi er stolte over at kunne byde på historier fra hele Frankrig og 
selvfølgelig også fra Paris, som danner bagtæppe for flere af 
programmets film.
 
Så benyt lejligheden her til at dykke ned i din yndlingsdel af 
Frankrig. Og har du flere, så burde du være godt dækket ind 
alligevel, for vi kommer godt rundt i hjørnerne.
 
Kim Foss, direktør, Grand Teatret
Clarisse Gérardin, direktør, Institut français du Danemark

FORORD



‘Sommeren ’85’ er et lidenskabeligt drama 
svøbt i en nostalgisk brise fra Normandiets 
kyst. Den skibbrudne Alexis reddes 
heltemodigt af den lidt ældre David. Alexis 
har mødt sin sjælefrænde, men vil drømmen 
vare længere end én sommer, sommeren 
’85? Den franske veteran François Ozons 
seneste værk vækker mindelser om ’Call Me 
By Your Name’, og havde det ikke været for 
corona, skulle den have dystet med ’Druk’ 
om De Gyldne Palmer i Cannes. Ozon er 
mere produktiv end de fleste og har en 
imponerende spændvidde. Han har signeret 
erotiske thrillers som ’Swimming Pool’ og 
’Dobbelt begær’, men behersker også det 
sobre, prunkløse drama – senest overlegent 
demonstreret i hans stærke hudfletning af 
den katolske kirke i ‘Gud være lovet’. Med 
‘Sommeren ’85’ leverer den franske auteur 
et nyt højdepunkt.
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Medvirkende: 
Benjamin Voisin, 
Félix Lefebvre, 
Valeria Bruni 
Tedeschi, Melvil 
Poupaud m.fl.

Drama,
90 minutter

Fransk tale 
& dansk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder:
Camera Film

07. JUNI
19.00SOMMEREN ’85

(ÉTÉ 85)
AF FRANÇOIS OZON

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED CAMERA FILM



Tidligere var Eves  rose-gartneri et af verdens 
mest hyldede. Nu ligger gartneriet og hendes 
herregård stille hen, og hendes livsværk er på 
grænsen til at gå enten bankerot eller blive 
opkøbt af egnens største konkurrent. Men 
Eve er en stolt kvinde og nægter at give op. 
Hendes sekretær skaffer tre medarbejdere 
fra den lokale arbejdsformidling. De skal alle 
i jobtræning og er derfor billig arbejdskraft. 
Til gengæld har de absolut ingen forstand 
på roser. Men lige så stille opbygges tilliden 
og forståelsen mellem de fire, og sammen 
kan de måske lykkes – som virksomhed og 
som mennesker. ’The Rose Maker’ er en 
klassisk feel-good film i stil med ’De urørlige’. 
Modsætninger mødes, og sød musik opstår i 
en verden af smukke roser og guddommelige 
dufte.
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Medvirkende: 
Catherine Frot, 
Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed,  
Olivia Côte m.fl. 

Drama,
94 minutter  

Fransk tale 
& dansk tekst  

Frankrig, 2020 
Rettigheder: Angel 
Films 

14. JUNI
19.00THE 

ROSE MAKER
(LA FINE FLEUR)
AF PIERRE PINAUD

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED ANGEL FILMS



Sidste års overraskende hit i de franske biografer 
handler om skolelærerinden Antoinette (Laure 
Calamy , bl.a. kendt fra ’Call My Agent’), der har 
en affære med en gift mand, som også er en af 
hendes elevers far. Sommerferien nærmer sig, og 
egentlig har de elskende planlagt en hemmelig 
eskapade, men så melder mandens hustru sig 
på banen, og han må pinedød med sin lille familie 
på vandretur i de sydfranske bjerge Cevennerne. 
Antoinette aner ikke sine levende råd, men tager 
en hurtig beslutning og booker sig selv ind på en 
rejse i det samme område - akkompagneret af et 
æsel og i fodsporet fra forfatteren Robert Louis 
Stevenson, som udødeliggjorde bjergvandringen 
tilbage i 1878. Risikoen for at støde ind i elskeren 
og hans familie er overhængende, men først og 
fremmest bliver turen en erkendelsesrejse for 
Antoinette, der også udfordres af det genstridige 
æsel, som ikke altid vil samme vej som hende.
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21. JUNI
19.00ANTOINETTE DANS

LES CÉVENNES
(MY DONKEY, MY LOVER AND I)
AF CAROLINE VIGNAL

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)

Medvirkende: Laure 
Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia 
Côte m.fl.

Drama, 
99 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: 
Playtime
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Da den gravide Daphnes kæreste må 
afbryde ferien på grund af sit arbejde, bliver 
Daphne nødt til at tilbringe de næste fire 
dage alene sammen med kærestens fætter 
Maxime. Men jo mere de to er sammen og 
deler deres tanker om livet, desto nærmere 
kommer de hinanden, og snart er de viklet 
ind i en kærlighedsaffære, som får store 
konsekvenser for alle implicerede. Der tales 
meget, som hos Éric Rohmer, men dialogen 
er konstant fængende, og instruktørens 
sammenkædning af hændelser er udført med 
stor virtuositet. Ikke sært, at filmen havde flest 
nomineringer af alle op til den franske César-
uddeling.
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28. JUNI
19.00DE TING, VI SIGER 

OG DE TING, VI GØR
(LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT)
AF EMMANUEL MOURET

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED ANOTHER WORLD

Medvirkende: 
Camélia Jordana, 
Niels Schneider, 
Vincent Macaigne, 
Émilie Dequenne 
m.fl.

Drama, 
123 minutter

Fransk tale 
& dansk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: 
Another World 
Entertainment



I ’Spring Blossom’ følger vi Suzanne, en 
16-årig pige fra Paris, som keder sig i 
hverdagen og impulsivt indleder et forhold 
med den noget ældre skuespiller Raphaël, 
som hun tilfældigt møder uden for det lokale 
teater på Montmartre. Aldersforskellen er 
kun én af flere udfordringer, men Suzanne 
formår på én gang at kaste sig ud på dybt 
vand og holde begge ben på de parisiske 
brosten. Instruktøren Suzanne Lindon (som 
selv spiller filmens hovedrolle) startede på 
manuskriptet, da hun var 15, og indspillede 
filmen som 19-årig. Siden er den blevet 
udtaget til filmfestivalerne i Cannes, Toronto 
og San Sebastian, hvilket siger ikke så lidt 
om debutantens indlysende talent.

8

Medvirkende: 
Suzanne Lindon, 
Arnaud Valois, 
Florence Viala, 
Frédéric Pierrot m.fl.

Drama, 
73 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Edge 
Entertainment

02. AUG
19.00SEIZE

PRINTEMPS
(SPRING BLOSSOM)
AF SUZANNE LINDON

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)



Pierre (Vincent Lindon) er øverste chef for 
Pastié-gruppen, som forhandler nogle af 
klodens mest etablerede alkohol-mærker og 
en hel portefølje af luksusvine. Hvert femte 
år skal han omkring sin notar for at forny 
sin kontrakt med fætteren Adrien (François 
Damiens), som er en absolut umulius men 
desværre også ejer 50% af firmaets aktier. 
Adrien er så glad for besøget, at han insisterer 
på, at han og Pierre skal spendere lidt 
kvalitetstid sammen, inden han underskriver 
de vigtige papirer. Og så har vi balladen – men 
måske også en slags forsoning under en fælles 
rejse til vingårdene i Bordeaux.
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Medvirkende: 
Vincent Lindon, 
François Damiens, 
Pascale Arbillot m.fl.

Komedie, 
105 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Pathé

09. AUG
19.00MON COUSIN

(MY COUSIN)
AF JAN KOUNEN

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)



Tilbage i starten af 1960’erne indkaldes vennerne 
Bernard, Rabut, Février m.fl. til krigen i Algeriet.  
Efter hjemkomsten forholder de sig tavse om alt, 
hvad de har oplevet, men efter 40 år med låg på 
skal der alligevel ikke så meget til, før fordums 
fortræd gør sig gældende. Filmen tager afsæt 
i Laurent Mauvigniers roman, der udspiller sig 
i en lille landsby, hvor alle kender hinanden. I 
flashbacks oplever vi, hvorledes flere af byens 
indbyggere oplevede den unævnelige krig – 
forankret i en monumental præstation af Gérard 
Depardieu – stærkt sekunderet af blandt andre 
Catherine Frot og Jean-Pierre Darroussin.
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16. AUG
19.00DES HOMMES

(HOME FRONT)
AF LUCAS BELVAUX

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)

Medvirkende: 
Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, 
Jean-Pierre 
Daroussin, Yoann 
Zimmer m.fl.

Komedie, 
104 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: The 
Party Film Sales
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Lisa (Stacy Martin) og Simon (Pierre Niney) 
er unge, smukke og forelskede. Det er 
næsten for godt til at være sandt. Men så 
indtræffer katastrofen i form af et uheld, hvis 
konsekvenser forværres betragteligt af, at 
Simon ikke vil tilkalde hjælp. Simon rejser til 
den anden ende af kloden for at frigøre sig 
fra sin skyld, men tager ikke Lisa med sig. 
Efter tre år sker det umulige: Lisa og hendes 
nye, stenrige mand Léo (Benoît Magimel) 
checker ind på det hotel i på Mauritius, hvor, 
hvor Simon arbejder. Indhentet af fortiden 
og med genvakt lidenskab drages de to mod 
hinanden, mens krimi-intrigen spidser til, for 
veteranen Nicole Garcias seneste film er 
ikke kun et kærlighedsdrama, men også en 
hændervridende neo-noir.
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23. AUG
19.00AMANTS

(LOVERS)
AF NICOLE GARCIA

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)

Medvirkende: 
Pierre Niney, Stacy 
Martin, Benoît 
Magimel m.fl.

Drama, 
103 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: France 
TV distribution



En kold vinteraften finder den hjemløse og 
gnavne Christine en lille burkinsk dreng, 
Suli, i sit sædvanlige tilflugtssted for kulden. 
Alene, bange og uden at kunne et ord fransk 
hægter han sig på Christine, der absolut ikke 
er glad for at skulle dele tilværelsen med sin 
nye bofælle. Ude af stand til at slippe af med 
drengen igen, indvilliger Christine modvilligt i 
at hjælpe ham med at finde hans forsvundne 
mor - og sammen begiver de sig ud på en 
både hjertevarm og rørende rejse gennem 
den parisiske undergrund. Der opstår et 
tæt bånd mellem det umage par, og Suli 
får nedbrudt Christines barrierer og bragt 
varmen tilbage i hendes hjerte.
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Medvirkende: 
Catherine Frot, 
Mahamadou Yaffa 
m.fl.

Drama, 
90 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: 41 
Shadows

30. AUG
19.00SOUS LES ÉTOILES 

DE PARIS
(UNDER THE STARS OF PARIS)
AF CLAUS DREXEL

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)



Libanesiske Danielle Arbid har filmatiseret 
Annie Ernaux’ bestseller på den mest 
sanselige vis. Filmen skildrer et elskovsforhold 
mellem en mystisk russisk diplomat og 
en fraskilt mor, som slet ikke kan styre sin 
afhængighed af elskeren, selv om parret ikke 
har meget andet end kønsakten til fælles. Det 
går hedt for sig i samspillet mellem Laetitia 
Dosch (sidst set i ’Montparnasse Bienvenue’) 
og den ukrainsk fødte balletdanser Sergei 
Polunin, som efterhånden har opbygget en 
mindre filmkarriere.
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Medvirkende: 
Laetitia Dosch, 
Sergei Polunin, 
Lou-Teymour Thion, 
Caroline Ducey, 
Grégoire Colin m.fl.

Drama, 
99 minutter

Fransk tale 
& engelsk tekst

Frankrig, 2020
Rettigheder: Njuta

06. SEP
19.00PASSION SIMPLE

(SIMPLE PASSION)
AF DANIELLE ARBID

I GRAND TEATRET (KBH) & I ØST FOR PARADIS (AAR)



For the love of cinema

Your rendez-vous with
French-language cinema
Thursdays & Sundays, 9pm

All time classics
Award-winning films

Retrospectives
subtitled in English
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TV5MONDE Europe is available on:

Er du vild med Frankrig?
- så bliver du også vild med



For the love of cinema

Your rendez-vous with
French-language cinema
Thursdays & Sundays, 9pm

All time classics
Award-winning films

Retrospectives
subtitled in English
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TV5MONDE Europe is available on:

Er du vild med Frankrig?
- så bliver du også vild med



INTERNATIONAL 
NEWS 24/7

Watch in English on Waoo 
& the local DTT Open Channel in Copenhagen. 
And in French, English and Arabic on Parknet


