
TORSDAG 12. DECEMBER 2019 | 19:30

Det danske drama ’Dronningen’ handler om Anne, der på over- 
fladen lever det perfekte liv med en stor karriere og et lykkeligt  
ægteskab med manden Peter og deres to døtre. Det hele ændrer 
sig dog drastisk, da Anne indleder en affære med sin 17-årige 
stedsøn Gustav, og langsomt bliver viklet ind i et spind af løgne og 
bedrag.Derved risikerer Anne alt, hvad hun har kært. Men hvor 
langt er hun egentlig villig til at gå? Hun må gøre op med sig selv, 
hvilket slags menneske hun er - og tage de fatale konsekvenser.

’Dronningen’ er instrueret af May El-Toukhy (Lang historie kort) og 
har Trine Dyrholm i den bærende titelrolle. Filmen har fået stor 
international opmærksomhed. Således vandt den både publikums-
prisen på Sundance Film Festival 2019 samt hovedprisen, publi-
kumsprisen og skuespiller-prisen på Göteborg Film Festival

—
Produktionsår. 2019 | Genre: Drama | Instruktør: May el-Toukhy 

Spilletid: 2 timer 8 min.

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 2019

5. SEPTEMBER 2019  
”SELVHENTER” 

—

10. OKTOBER 2019  
”GRÆNSE”  

—

21. NOVEMBER 2019  
”FØR FROSTEN” 

—

12. DECEMBER 2019  
”DRONNINGEN”



TORSDAG 5. SEPTEMBER 2019 | 19:30 

Den danske komedie ’Selvhenter’ handler om brødreparret  
Magnus og Emil, der drager til Spanien for at hente liget af deres af- 
døde far, der har drukket sig ihjel. Selvom Magnus i første omgang 
kun er taget med for at få fat i farens Rolex-ur, bliver det en rejse, der  
bringer de to brødre tættere sammen. Ikke mindst fordi de beslutter 
sig for at transportere deres fars lig hjem på tagboksen af en smart-
car, da Magnus nægter at betale 10.000 euro for at få ham sendt 
hjem. Og det bliver starten på en hæsblæsende tur med politiet lige 
i hælene fyldt med komik, følelser og action. 

’Selvhenter’ er instrueret af den danske komiker Magnus Millang, 
som også spiller hovedrollen og har skrevet manuskriptet i selskab 
med sin bror Emil Millang. Komedien tager udgangspunkt i virkelig-
hedens tragedie, da de to brødre selv for nogle år tilbage mistede 
deres far til alkohol.

—
Produktionsår: 2019 | Genre: komedie | Instruktør: Magnus Millang  

Spilletid: 1 time 30 min.

TORSDAG 10. OKTOBER 2019 | 19:30 

Dramaet ’Grænse’ handler om toldvagten Tina, der pga. en kromo-
somdobling ser ret aparte ud. Tina er dog ufatteligt god til sit job, 
da hun af uforklarlige årsager har en næse, som kan lugte andre 
menneskers følelser - og derved også om de har gjort noget forkert. 
I privaten er hun vanvittigt ensom, men da en meget mystisk mand 
dukker op i tolden, står hun pludseligt overfor en identisk mage. 
Snart blomstrer kærligheden mellem de to originaler. ’Grænse’ er 
instrueret af den svenske Ali Abbasi, der er uddannet i Danmark, 
hvor han lavede sin sidste film, gyseren Shelley. 

Genremæssigt læner ’Grænse’ sig op ad gysergenrens brutalitet, 
men vi er mere ovre i det fantastiske og romantiske. Med sin nye 
film har Abbasi begået et internationalt gennembrud, der endda tog 
hovedprisen hjem i sidekonkurrencen Un Certain Regard ved årets 
filmfestival i Cannes.

—
Produktionsår: 2018 | Genre: Drama, Thriller, Fantasy 

Instruktør: Ali Abbasi | Spilletid: 1 time 41 min.

TORSDAG 21. NOVEMBER 2019 | 19:30 

Det danske drama ’Før frosten’ udspiller sig i midten af 1800-tallet 
og følger bonden Jens, der står over for et svært valg. Da høsten 
slår fejl, må Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte 
i den barske vinter, og hans eneste chance for at sikre sin egen, 
datteren Signe og hans søsters to sønners overlevelse er ved at 
indgå en aftale med storbonden på den nærliggende gård. Jens’ 
udspekulerede plan får dog store konsekvenser, og det bliver star-
ten på hans egen moralske deroute.

Filmen har fået stor udenlandsk opmærksomhed, og efter dens ver-
denspremiere på Toronto Filmfestival, har Jesper Christensens bl.a. 
vundet priser både ved Chicago International Filmfestival og Tokyo 
Filmfestival for sin hovedrolle, der er blevet kaldt skuespillerens må-
ske bedste rolle nogensinde.

—
Produktionsår: 2018 | Genre: Drama | Instruktør: Michael Noer  

Spilletid: 1time 44 min.


