
TORSDAG 1. DECEMBER 2022 | 19:30

I den danske komedie ’Vildmænd’ er Martin skredet fra familien 
og sit faste arbejde. Turen er gået til Norge, hvor han nu lever i 
fjeldene mutters alene og vil leve i ét med naturen. Bevæbnet med 
bue og pil samt en pelsdragt af dimensioner forsøger Martin at  
befinde sig så langt fra civilisationen som muligt. Men alt ændrer 
sig, da hashsmugleren Musa dukker op, skadet efter et biluheld 
og på flugt fra sine rivaler. Martin og Musa må nu se sig jagtet af 
politi, forbrydere og Martins kone.

’Vildmænd’ er en sort komedie om den moderne mand, der flygter 
fra den daglige trummerum for at finde sig selv. Rasmus Bjerg fra 
bl.a. Så længe jeg lever spiller Martin, og i rollen som Musa fin-
der vi Zaki Youssef, der også kunne opleves som Assad i Afdeling 
Q-filmen Marco effekten.

—
Produktionsår: Danmark 2022 | Genre: komedie  

Spilletid: 1 time 42 minutter | Instruktør: Thomas Daneskov 
Medvirkende: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø m.fl.

Der bedes om tilmeldelse 
2 dage inden forestillingen. 

DANSK SEKRETARIAT
FOR GOTTORP AMT

Tlf. 04621 - 23888 

Mail: gottorp@syfo.de

Spillestedet er

SLESVIGHUS
Lollfuß 89
24837 Slesvig

Gratis entré.

Der tages 7,- euro
for vin og ost per person.

SEPTEMBER - DECEMBER 2022

21. SEPTEMBER 2022 
”ADAMS ÆBLER” 

—

20. OKTOBER 2022  
”SKYGGEN I MIT ØJE”  

—

3. NOVEMBER 2022  
”ROSE” 

—

1. DECEMBER 2022  
”VILDMÆND”



ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022 | 19:30 

Den danske komedie ’Adams æbler’ følger konfrontationen mellem 
den positivt tænkende præst Ivan og nynazisten Adam, som kommer 
i samfundstjeneste i kirken. Adam vil overbevise Ivan om, at han er 
ond, så han prøver at få præsten til at indse alt det dårlige, som er 
overgået ham i livet og dermed bryde ham ned.

’Adams æbler’ har et rigt karaktergalleri som altså spænder fra  
en kværulantisk præst, en nynazist, en alkoholisk eks-tennisspiller 
Gunnar, tankrøveren Khalid, der nyfortolker det danske sprog og 
den gravide alkoholiker Sarah.

Filmen er instrueret og skrevet af manden bag Blinkende lygter og 
De grønne slagtere, Anders Thomas Jensen, der også senere har 
lavet Mænd & høns.

—
Produktionsår: Danmark 2005 | Genre: komedie 

Spilletid: 1 time 37 minutter | Instruktør: Anders Thomas Jensen 
Medvirkende: Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen m.fl.

TORSDAG 20. OKTOBER 2022 | 19:30 

Det danske drama ’Skyggen i mit øje’ handler om bombningen 
af Den Franske Skole på Frederiksberg. Den 21. marts 1945 bli-
ver Danmark ramt af en tragedie. Det britiske Royal Air Force an- 
griber Gestapos hovedkvarter Shellhuset i midten af København, 
hvor 26 danske krigsfanger er blevet placeret som levende værn af 
tyskerne. Angrebet lykkedes, men da et fly styrter ned ved Den Fran-
ske Skole, får branden de efterfølgende bombefly til at tro, at deres 
mål er under røgskyen. Den forfærdelige hændelse danner ram-
men for ’Skyggen i mit øje’, hvor den skæbnesvangre begivenhed 
fortælles gennem perspektivet fra nonnerne og skolekammeraterne 
Rigmor, Eva og Henry fra den franske skole, de unge indespærre-
de frihedskæmpere i Shell-huset og de angribende britiske piloter.  
Filmen instrueres af Ole Bornedal, der tidligere har stået bag titler 
som Nattevagten, Fri os fra det onde og Så længe jeg lever.

—
Produktionsår: Danmark 2021 | Genre: drama  

Spilletid: 1 time 47 minutter | Instruktør: Ole Bornedal 
Medvirkende: Fanny Leander Bornedal, Alex Høgh Andersen m.fl.

TORSDAG 3. NOVEMBER 2022 | 19:30 

Den danske film ’Rose’ foregår i 1997, hvor Inger, søsteren Ellen 
og svogeren Vagn skal med bus til Paris. Ingen ombrod ved dog, 
at Inger er skizofren, og det kommer som lidt af et chok, da hun 
annoncerer det. Især den forstokkede vice-skoleinspektør Skelbæk 
bliver forarget. Det bliver en underholdende busrejse og tur i Paris, 
hvor Inger viser sig at have en skjult agenda. Undervejs beviser 
den sindslidende kvinde også, at man ikke skal dømme hende på 
forhånd.

’Rose’ er skrevet og instrueret af Niels Arden Oplev, der tidligere 
har stået bag bl.a. Drømmen, Mænd der hader kvinder og publi-
kumshittet Ser du månen, Daniel. Historien er baseret på Oplevs 
egen søster, og beskriver det som sin mest personlige fortælling 
til dato.

—

Produktionsår: Danmark 2022 | Genre: drama, komedie 
 Spilletid: 1 time 46 minutter | Instruktør: Niels Arden Oplev 

Medvirkende: Sofie Gråbøl, Lene Maria Christensen, Anders W. Berthelsen m.fl.


