
SLESVIGHUS-

BIOGRAFEN
SEPTEMBER - DECEMBER 2018

PÅ SLESVIGHUS
I LILLE SAL 

 13. SEPTEMBER 19:30
 THE SQUARE

 25. OKTOBER 19:30
 EN FRYGTELIG KVINDE

 15. NOVEMBER 19:30
 VINTERBRØDRE

 20. DECEMBER 19:30
 SÅ LÆNGE JEG LEVER

 

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.

SÅ LÆNGE JEG LEVER
Biografi, Drama, dk 2018
Instruktør: Ole Bornedal
Medvirkende: Rasmus Bjerg, Henrik Noël Olesen,  
Harald Kaiser Hermann
Spilletid: 110 min.

Filmen er en biografisk fortælling om den danske musiker 
John Mogensen, der blev national folkeeje i 1970’erne.  
Historien følger Mogensen fra hans barndom over det før- 
ste gennembrud med kvartetten Four Jacks til den hårde  
rejse mod toppen af de danske hitlister som soloartist. På  
side-linjen står hustruen Ruth, og deres tumultariske ægte-
skab er sangerens eneste holdepunkt i en musiktilværelse,  
der domineres af lidenskab, angst og alkohol. Instruktør og  
manuskriptforfatter Ole Bornedal går i sit portræt helt tæt 
på den lidende kunstner, der kæmper en indvendig og op-
slidende kamp mod sine egne dæmoner - hans perfektio-
nistiske krav og søgen efter det fuldkommende.
Så længe jeg lever er dog også en humoristisk skildring 
af Danmark i 70’ere, hvor flere af datidens store personlig-
heder som Otto Brandenburg, Johnny Reimer og politikeren 
Erhard Jakobsen portrætteres.

TORSDAG 20. DECEMBER  19:30



EN FRYGTELIG KVINDE
Drama, dk 2017 
Instruktør: Christian Tafdrup
Medvirkende: Christian Tafdrup, Anders Juul,  
Amanda Collin, Rasmus Hammerich
Spilletid: 86 min.

Da Rasmus møder Marie, er han sikker på, at han endelig 
har mødt sit livs kærlighed. Dog går der ikke lang tid før hun 
afslører sig som et besidderisk og manipulerende væsen, 
der snedigt piller ham fra hinanden. Dette er historien om 
kvindens ødelæggende insisteren på dominans i parfor- 
holdet, set gennem mandens øjne. Et sandfærdigt portræt  
af kvindens frygtelige natur.

TORSDAG 25. OKTOBER  19:30

THE SQUARE
Komedie, Drama, sv/dk 2017
Instruktør: Ruben Östlund
Medvirkende: Claes Bang, Dominic West, Elisabeth Moss
Spilletid: 151 min.

Filmen ”The Square” handler om en kunstnerisk leder,  
der lancerer en ny udstilling på et museum i Stockholm.  
Kuratoren får en dag stjålet sin telefon og pung, hvilket  
sætter spørgsmål ved hans progressive verdenssyn og  
fattede facade. Samtidig skal han håndtere åbningen af  
sin installation, The Square.
Filmen vandt Guldpalmen på filmfestivalen i Cannes.

TORSDAG 13. SEPTEMBER  19:30

VINTERBRØDRE
Drama, Komedie, isl/dk 2017
Instruktør: Hlynur Palmason
Medvirkende: Frédéric André, Elliott Crosset Hove,  
Simon Sears, Victoria Carmen Sonne, Anders Hove,  
Lars Mikkelsen
Spilletid: 94 min.

Den modige spillefilmsdebut ”Vinterbrødre” vækker helt ud  
i sin titel sælsomme billeder, den er hævet over elementerne 
og er dirrende nærværende, vild og uafrystelig i sin fortæl-
ling om to brødre. En broderodyssé sat i et arbejdermiljø  
under en kold vinter.
To brødre lever et simpelt og rutinepræget liv med en hver-
dag i kalkminerne, hvor hjemmebrændt spiritus er alt, man 
kan holde varmen på. En poetisk og sansemættet fortæl- 
ling om menneskets behov for at blive elsket og begæret.

TORSDAG 15. NOVEMBER  19:30


