
19 SEP. ! 12 DEC. 2022 

FRANSKE
FILM
MANDAGE



PROGRAM

PETER VON KANT
af François Ozon
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

MEMORY BOX 
af Joana Hadjithomas og Khalil Joreige
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

MAIGRET
af Patrice Leconte
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

EIFFEL
Af Martin Bourboulon
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

COUPEZ! (FINAL CUT) 
af Michel Hazanavicius 
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

VORTEX
af Gaspar Noé
18.30 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

19.
SEP 

26.
SEP 

03.
OKT

10.
OKT

24.
OKT 

31.
OKT



JEG ELSKER OGSÅ DIG (AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT)
af Claire Denis
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

INCROYABLE MAIS VRAI (INCREDIBLE BUT TRUE) 
af Quentin Dupieux
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

ORANGES SANGUINES (BLOODY ORANGES) 
af Jean-Christophe Meurisse
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

EN CORPS (RISE)
af Cédric Klapisch 
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

ONE YEAR, ONE NIGHT
af Isaki Lacuesta
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

SUPER-8 YEARS (LES ANNÉES SUPER-8)
af Annie Ernaux og David Ernaux-Briot
19.00 - GRAND TEATRET (KBH) & ØST FOR PARADIS (AAR)

07.
NOV

14.
NOV 

21.
NOV 

28.
NOV

05.
DEC

12.
DEC



Velkommen til endnu en sæson med 
Franske Film Mandage!
 

Så er vi klar med et klassisk efterårsprogram, som 
lægger fra land med endnu et saftspændt drama fra en af 
verdensfilmens mest produktive instruktører, François Ozon, 
der med ’Peter von Kant’ både parafraserer og hylder salig 
Rainer Werner Fassbinder samtidig med at han kaster et 
skævt blik på sin egen metier.
 
Årets forsidemotiv stammer fra Martin Bourboulons ’Eiffel’ 
med Romain Duris i rollen som den navnkundige arkitekt bag 
det mest berømmede franske bygningsværk overhovedet. En 
kærlighedshistorie er også drysset i værket, så mere fransk 
bliver det næsten ikke.
 
Kærlighedsfilm er der selvfølgelig flere af, men som altid 
kommer vi godt rundt i genrerne. Så læs programmet 
grundigt og se bl.a. frem til detektiver (Maigret!), 
zombier (åbningsfilmen fra Cannes, ’Coupez!’), intense 
kærlighedshistorier (‘Jeg elsker også dig’ af Claire Denis) og 
et bittersødt filmessay af forfatteren Annie Ernaux, som vi 
tidligere har præsenteret filmatiseringer af, men som i ’Les 
Années Super-8’ taler med sin helt egen stemme.

Vive le cinéma !

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

FORORD



Institut français er det franske-danske 
kulturcenter, beliggende i Københavns 
latinerkvarter. Vi arbejder for at styrke 
tilstedeværelsen af Frankrig i Danmark 
med særligt fokus på kunst og kultur, 
sprog og forskning.

Vi også tilbyder franskkurser for 
alle af høj kvalitet fra niveau A1 til 
C1. Alle undervisere har fransk som 
modersmål. 

HVAD ER
INSTITUT
FRANÇAIS?



Myreflittige François Ozon (’Frantz’, 
’Sommeren ’85’) åbnede Berlin-festivalen 
med dette veloplagte riff over (og hommage 
til) Rainer Werner Fassbinders ’Petra von 
Kants bitre tårer’ fra 1972. Denis Ménochet  
(der ligner Fassbinder til forveksling) spiller 
den opkørte filminstruktør Peter von Kant, 
der bliver så forgabt i den unge Amir (Khalil 
Ben Gharbia), at han ikke kun caster ham i 
hovedrollen i sin nye film, men også lader 
ham flytte ind hos sig. Peter lover Amir guld 
og grønne skove, men da succesen indfinder 
sig, forråder Amir sin velgører og efterlader 
ham alene med sine dæmoner. Hold også øje 
med Isabelle Adjani og Hanna Schygulla, der 
optræder i saftige biroller.

Drama – 90 minutter

Fransk tale med 
danske undertekster

Medvirkende: Denis 
Ménochet, Isabelle 
Adjani, Khalil Ben 
Gharbia, Hanna 
Schygulla m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Another 
World Entertainment

19. SEP
19.00PETER VON KANT

AF FRANÇOIS OZON
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED ANOTHER WORLD 
ENTERTAINMENT

I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



En postforsendelse dukker uanmeldt op 
foran Maias hus i Montreal. Den er kommet 
hele vejen fra Libanon, men Maia gemmer 
den hastigt væk. Ansporet af morens 
besynderlige reaktion, begynder datteren Alex 
i smug at gå på opdagelse i kassens indhold 
af notesbøger, fotografier og lydbånd fra 
morens ungdom i den krigshærgede Beirut 
vækkes pludselig til live. Instruktørduoen 
Joana Hadjithomas og Khalil Joreige 
beskæftiger sig på elegant vis med de måder, 
medier skriver historie på: Et fotografi viser 
ikke blot en fortidig hændelse, men bærer 
som et objekt også på sin egen politiske 
historie. Hvilke billeder, vil vi huske og hvilke 
vil blive glemt? ’Memory Box’ var udtaget til 
konkurrence på Berlin filmfestival i 2021.

Drama – 102 
minutter

Fransk tale med 
danske undertekster

Medvirkende: Rim 
Turki, Manal Issa, 
Paloma Vauthier, 
Clémence Sabbagh, 
Hassan Akil m.fl.

Frankrig, Libanon, 
Canada, 2021

Rettigheder: Angel 
Films

26. SEP
19.00MEMORY BOX

 

 
AF JOANA HADJITHOMAS OG KHALIL JOREIGE
 
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



Veteranerne ruller sig ud i denne spritfriske 
Simenon-filmatisering – instrueret af 
Patrice Leconte med Gérard Depardieu i 
titelrollen. Den rutinerede politikommissær 
Maigret sættes på en mordsag. En ung 
kvinde er fundet myrdet på et lille torv i 
Paris, og efterforskningen blotlægger en 
tragisk baggrundshistorie, der vækker mørke 
minder hos politikommissæren. Georges 
Simenons klassiske detektiv er portrætteret 
på film mange gange før, men de franske 
kritikere var hurtige til at udråbe Lecontes 
’Maigret’ som særligt tro mod forlægget. Og 
ikke overraskende fremmanes 1950’ernes 
glamourøse natteliv i Paris med maksimalt 
tryk på stemningsfuldheden – hvad enten 
vi færdes blandt velklædte bedsteborgere, 
demimonder eller arbejderkvarterernes 
baggårdspumaer.

03. OKT
19.00MAIGRET

  
AF PATRICE LECONTE

I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Drama – 89 minutter

Fransk tale med 
svenske undertekster

Medvirkende: Gérard 
Depardieu, Jade 
Labeste, Mélanie 
Bernier m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Njuta, 
Stockholm



Martin Bourboulons film fortæller ikke kun 
historien om historiens mest berømmede, 
franske bygningsværk, men også om 
kvinden og lidenskaben, som inspirerede 
værkets skabelse. Efter at have afsluttet 
sit arbejde med Frihedsgudinden, befinder 
Gustave Eiffel (Romain Duris) sig på 
sin karrieres højdepunkt. Den franske 
regering vil have ham til at designe noget 
spektakulært til verdensudstillingen i Paris i 
1889, men Eiffel har andre planer. Alt ændrer 
sig dog, da han møder Adrienne. Hun er en 
kvinde fra hans fortid, og deres genvakte, 
men forbudte lidenskab inspirerer ham til at 
ændre Paris’ skyline for altid.

10. OKT
19.00EIFFEL

AF MARTIN BOURBOULON
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED ANGEL FILMS
 
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Drama – 108 
minutter

Fransk med danske 
undertekster

Medvirkende: 
Romain Duris, Emma 
Mackey, Pierre 
Deladonchamps, 
Armande Boulanger.

Frankrig, 2021
Rettigheder: Angel 
Films



THE ICONIC EAU DE PARFUM,
NOW REFILLABLE



THE ICONIC EAU DE PARFUM,
NOW REFILLABLE



Michel Hazanavicius’ åbningsfilm fra Cannes 
er en raffineret meta-film, der lægger ud 
med en blodtørstig zombie, der går i kødet 
på en skrigende kvinde. Scenen viser sig 
dog at være fra en film i filmen, for ’Coupez!’ 
skildrer i virkeligheden en filmoptagelse, 
hvor instruktørens (Romain Duris) største 
udfordring er det elendige skuespil. Men også 
her vendes historien på hovedet, for Michel 
Hazanavicius har op til flere esser i ærmet, 
og pludselig bliver filmholdet angrebet af 
ægte zombier. Husker man instruktørens 
gennembrudsfilm, ’The Artist’, så ved man, at 
han er garant for legesyge, humør og filmisk 
ekvilibrisme. Disse talenter udfolder han også 
her – tilført en hel del blodsudgydelse, men 
overvejende præsenteret med tungen i kinden, 
for ’Coupez!’ er først og fremmest et sjovt og 
lystigt kærlighedsbrev til selve filmkunsten.

Drama, komedie – 
110 minutter

Fransk tale med 
danske undertekster

Medvirkende: Agnès 
Hurstel, Bérénice 
Bejo, Romain Duris, 
Finnegan Oldfield 
m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Angel 
Films

24. OKT
19.00COUPEZ!

!FINAL CUT"
AF MICHEL HAZANAVICIUS 

I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



Gaspar Noé, der egentlig er fra Argentina, men 
som er bedst kendt som fransk films enfant 
terrible, tager skeen i den anden hånd med 
’Vortex’, der af mange er blevet sammenlignet 
med Michael Hanekes ’Amour’.  Et ældre 
ægtepar strider sig gennem dagene i deres 
rodede lejlighed i Paris, hvor bøger og nips og 
minder fra et langt liv fylder godt op. Hustruen 
(Francoise Lebrun) er en pensioneret psykolog, 
der efter en lang karriere med at holde sammen 
på andre sjæleliv pludselig føler sig udfordret 
på sit eget. Hendes ægtemand (spillet af den 
italienske instruktør Dario Argento) slås med et 
bogprojekt om filmfortællingens drømmeriske 
kvaliteter og vil ikke rigtig indse, hvor galt det 
efterhånden er fat med hustruen. Sønnen 
Stephane (Alex Lutz), der har levet en stor del af 
sit liv som misbruger – for en stor del finansieret 
af forældrene – er nærmeste pårørende, og han 
begynder langsomt at mærke, at han også må 
træde til og tage ansvar. 

Drama – 135 
minutter

Fransk tale med 
svenske undertekster

Medvirkende: Dario 
Argento, Françoise 
Lebrun, Alex Lutz 
m.fl.

Frankrig, 2021

Rettigheder: Njuta, 
Stockholm

31. OKT
18.30VORTEX

 

 
AF GASPAR NOÉ
 
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



Claire Denis’ prisvinder fra Berlin kunne også 
hedde ’Kærlighed på en knivsæg’, for det er 
hvad denne intense kærlighedshistorie handler 
om. Den midaldrende Sara (Juliette Binoche) 
lever et roligt, komfortabelt liv med partneren 
Jean (Vincent Lindon), men så forelsker hun 
sig hovedkulds i noget yngre mand, François 
(Grégoire Colin), som hun har været kæreste 
med for år tilbage. Det bliver ikke nemmere af 
at François er Jeans bedste ven. Og i tilgift har 
Jean også sine hemmeligheder at slås med. 
Filmen er skrevet i samarbejde med Christine 
Angot på baggrund af hendes roman ’Un 
tournanent de la vie’. Det er deres anden film 
sammen efter ’Luk solskinnet ind’, der også 
havde Juliette Binoche i hovedrollen.

07. NOV
19.00JEG ELSKER 

OGSÅ DIG 
  
!AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT"
AF CLAIRE DENIS # FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED 
ANOTHER WORLD ENTERTAINMENT
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Drama – 116 
minutter

Fransk tale med 
danske undertekster

Medvirkende: 
Juliette Binoche, 
Vincent Lindon, 
Grégoire Colin m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Another 
World Entertainment



Quentin Dupieux må være fransk films mest vinde 
og skæve historiefortæller. Vi har senest hygget os 
med hans geniale absurditeter i ’Le Daim’ (Deerskin) 
og ’Mandibules’. Nu kommer turen til ’Incroyable 
mais vrai’ – endnu en WTF-film med afsæt i en 
slags genkendelig virkelighed. Et par flytter til et 
hus med en noget ejendommelig egenskab: Går 
man i kælderen, havner man i en tunnel, der ender 
i husets overetage. Og mens man bevæger sig 
disse ganske få meter, går 12 timer - samtidig 
med at man bliver 3 døgn yngre! En egen, privat 
tidsmaskine er vel en større scoop en gulvvarme 
og alskens moderne bekvemmeligheder, men Alain, 
manden i husholdningen, ved ikke, hvad hans skal 
stille op. Hustruen, Marie, bliver til gengæld besat af 
muligheden for at genvinde sin tabte ungdom. Oven 
i alt dette må parret forholde sig til Alains chef, som 
med stolthed i stemmen forkynder, at han har fået 
indopereret en elektronisk penis, som han kan styre 
med sin Iphone. Og således italesættes angsten 
for at ældes på den allermest forskruede facon. 

14. NOV
19.00INCROYABLE

MAIS VRAI
  
!INCREDIBLE BUT TRUE"
AF QUENTIN DUPIEUX

I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Komedie – 74 
minutter

Fransk tale med 
engelsk undertekster

Medvirkende: 
Roxane Arnal, 
Grégoire Bonnet, 
Alain Chabat m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Njuta, 
Stockholm



Et pensioneret ægtepar beslutter sig for 
at deltage i en dansekonkurrence for at 
komme ud af deres gæld, som de er for 
stolte til at bede deres voksne børn om 
hjælp til at indfri. Imens er deres advokatsøn 
travlt beskæftiget med karrieren, da han 
pludselig involveres i en hvidvasknings-sag, 
der rammer finansministeren. Andetsteds 
arbejder en ung kvinde på at få taget sin 
uskyld, og oveni kommer så en psykopat, 
der holder en gris som kæledyr. Alt dette 
hører til ingredienserne i Jean-Christophe 
Meurisses excentriske, sarkastiske komedie, 
der også leverer kras kritik af de aktuelle 
samfundsforhold i Frankrig. Humoren er i 
højsædet, men der gås også til stålet, så 
sarte sjæle må tage sig i agt.

Drama, komedie – 
102 minutter

Fransk med engelske 
undertekster

Medvirkende: 
Denis Podalydès, 
Christophe Paou, 
Blanche Gardin, 
Guilaine Londez, 
Pascal Tagnati.

Frankrig, 2021
Rettigheder: Best 
Friends Forever, 
Bruxelles

21. NOV
19.00ORANGES 

SANGUINES
!BLOODY ORANGES"
AF JEAN#CHRISTOPHE MEURISSE

I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



Elise troede, at hun havde det perfekte liv 
med drømmekæresten og en lovende karriere 
som balletdanser foran sig. Men da hun 
først tager ham i utroskab og siden kommer 
alvorligt til skade på balletten, vendes der op 
og ned på hendes liv. Elise skal både komme 
sig følelsesmæssigt og fysisk, så hun åbner 
op for et nyt kapitel i sit liv – i Bretagne, hvor 
venner, en mulig ny kæreste og moderne 
dans kan hele sårene – og hjælpe hende 
til genetablere forbindelsen til både sin far 
og sig selv. ’En corps’ er hjertevarmende 
film, der demonstrerer, hvordan det, der 
umiddelbart ligner det værste, der kan ske for 
én, nogle gange faktisk kan være det bedste. 
Filmen er instrueret af Cédric Klapisch, som 
tidligere har været omkring danske biografer 
med film som ’Vores vingård i Bourgogne’ og 
’Chinese Puzzle’.

Drama, komedie – 
117 minutter

Fransk tale & engelsk 
tekst

Medvirkende: Marion 
Barbeau, Hofesh 
Shechter, Denis 
Podalydès, Muriel 
Robin m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Scanbox 
Entertainment

28. NOV
19.00EN CORPS

 

!RISE" 
AF CÉDRIC KLAPISCH 
 
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#



Spanske Ramón Gonzalez overlevede 
terrorangrebet på spillestedet Bataclan den 13. 
november 2015 i Paris, og det er hans roman, 
’Paz, amor y death metal’, der ligger til grund 
for denne stærkt gribende film, der nok tager 
afsæt i angrebet, men mest fokuserer på tiden 
efter. Hvordan overlever man efterdønningerne, 
det endnu ikke forvundne chok, arrene på 
sjælen og finder vej tilbage til en slags 
normalitet? Ramón Gonzalez løste det selv ved 
at gribe til fiktionen, og den har Isaki Lacuesta 
så ført over i filmmediet – med stor empati og 
en følelsesdybde, der ikke kun rører, men også 
renser – stærkt hjulpet på vej af helt suverænt, 
hudløst spil af hovedrolleindehaverne 
Nahuel Pérez Biscayart (120 slag i minuttet) 
og Noémie Merlant (Portræt af en kvinde i 
flammer).

05. DEC
19.00ONE YEAR,

ONE NIGHT 
  
!UN AÑO, UNA NOCHE"
AF ISAKI LACUESTA
FORPREMIERE I SAMARBEJDE MED SCANBOX ENTERTAINMENT
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Drama – 120 
minutter

Fransk tale & dansk 
tekst

Medvirkende: Nahuel 
Pérez Biscayart, 
Noémie Merlant, 
Quim Gutiérrez, Alba 
Guilera, Natalia de 
Molina.

Frankrig, Spanien, 
2022
Rettigheder: Scanbox 
Entertainment



Vi har tidligere vist filmatiseringerne ‘Passion 
Simple’ og ‘Hændelsen’, men med ’Les Années 
Super-8’ er det forfatteren Annie Ernaux, der 
sidder i instruktørstolen – bistået af sønnen 
David Ernaux-Briot. Og sikken en debut, bør 
vi tilføje. Det 61 minutter lange filmessay 
tager afsæt i Ernaux-familiens super-8 film 
optaget i perioden 1972-1981. Undertonen 
er melankolsk og blikket er skarpt, alt imens 
vi følger familien på hjemmefronten og på 
rejser ude i den store verden. Annie Ernaux 
og gemalen (som konsekvent nævnes ved 
sit fulde navn) lever i relativ harmoni i de 
første år, mens deres to drenge endnu er 
unge, men da hendes hemmelige last – 
forfattervirksomheden – kommer for en dag, 
bliver det kompliceret…

12. DEC
19.00SUPER!8 YEARS

  

!LES ANNÉES SUPER#8"
AF ANNIE ERNAUX OG DAVID ERNAUX#BRIOT

 
I GRAND TEATRET "KBH# & I ØST FOR PARADIS "AAR#

Dokumentar – 61 
minutter

Fransk tale & engelsk 
tekst

Medvirkende: 
Roxane Arnal, 
Grégoire Bonnet, 
Alain Chabat m.fl.

Frankrig, 2022

Rettigheder: Totem 
Films, Paris



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

Frankrig er vin og gastronomi, 
kultur og livsstil, oplevelser
og drømme. På 24. år er
La France 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

Abonnement 5 numre + en guide til ultimative franske oplevelser 
DKK 430 årligt på trykt magasin og e-magasin

Drømmer du om at smage endnu mere 
af Frankrig, så tjek vores webshop 

med franske delikatesser og livsstil:
www.lafranceshop.dk



All time classics
Award-winning  lms
Retrospectives

Thursdays & Sundays, 9pm
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Par amour 
du cinéma

Find the channel on:

English subtitles

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

Frankrig er vin og gastronomi, 
kultur og livsstil, oplevelser
og drømme. På 24. år er
La France 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

Abonnement 5 numre + en guide til ultimative franske oplevelser 
DKK 430 årligt på trykt magasin og e-magasin

Drømmer du om at smage endnu mere 
af Frankrig, så tjek vores webshop 

med franske delikatesser og livsstil:
www.lafranceshop.dk



INTERNATIONAL 
NEWS 24/7

Watch in English on Waoo 

& the local DTT Open Channel in Copenhagen. 

And in French, English and Arabic on Parknet


