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GÆVE PIGER PÅ LANDET
 ● Krigen raser, og der er akut mangel på arbejdskraft i England. The 

Women ś Land Army rekrutterer kvinder til krigsvigtigt landarbejde, 

så England kan brødfødes. I 1941 ankommer Nancy, Joyce, Annie 

og hendes lillesøster Bea til godset Hoxley, hvor de skal arbejde 

på Pasture Farm, som ejes af den godmodige Frederick Finch, der 

gør, hvad han kan for at omgå de strenge regler for husdyrhold og 

produktion af afgrøder. De ire kvinder har hver deres grund til at 
melde sig: Joyce vil tjene sit land ligesom sin pilot-mand, Annie, hvis 

mand også er indkaldt, melder sig, for at hun og lillesøsteren kan 

slippe væk fra deres voldelige far, og smarte Joyce har stiltiende  

accepteret at lade sig indrullere. Hun kan italiensk og kommer 

derfor i den emsige hjemmeværnssergent Tuckers søgelys. Men de 

inder snart sammen, og efterhånden som de vænner sig til deres 
nye tilværelse, begynder deres liv at forandre sig. Med Summer 

Strallen, Becci Gemmell, Christine Bottomley og Jo Woodcock i de 

bærende roller og med Nathaniel Parker og Sophie Ward som Lord 

og Lady Hoxley.

NETFLIX, ”Land Girls”, tre sæsoner

SPOTpå streaming

 ● Vær sikker på, at det bliver skørt, 

vanvittigt og temmelig underholdende, 

når Holbæk Teater indtager byens 

museums smukke gård og opfører en 

helt særlig udgave af den velkendte 

klassiker om ”Jorden Rundt i 80 dage”. 

Flemming Jensen har skrevet en ny 

version af historien om Phileas Fogg 

og hans butler Passepartout, der i 

slutningen af 1800-tallet, for at vinde et 

væddemål, forsøger at rejse rundt om 

jorden på 80 dage. Fortolkningen siges 

at være ”uforskammet fri”, og når det så 

er Per Pallesen, der instruerer, så ved 

man, at der kommer en masse tos-

serier. De medvirkende er bl.a. PETER 

PILEGAARD, CHRISTINE LA COUR, 

musikeren LARS FJELDMOSE og et otte 

personers folkekor.

HOLBÆK MUSEUMS GÅRD:  
”Jorden rundt i 80 dage”. Spiller fra  
på lørdag til 3. september

Seje kvinder i krig 
og kærlighed
THE BLETCHLEY CIRCLE: 

Under 2. verdenskrig ar-

bejdede ire unge kvinder, 
Susan, Lucy, Millie og Jean 
på Bletchley Park med at 
bryde fjendens koder. I 1952 
lever de alle almindelige liv 
og holder fortiden hem-

melig. Da der sker en række 
kvindemord, får de imidler-

tid brug for deres analytiske 
evner. Med Rachel Stirling, 
Julie Graham og Sophie 
Rundle. Netlix, to sæsoner.

REBELLIONS: Serien er lavet 
i forbindelse med 100-års-

dagen for påskeoprøret i 
Irland i 1916. Elizabeth But-
ler, spillet af Charlie Murphy, 
kommer fra en velhavende 
familie, men har hemmeligt 
tilsluttet sig rebellerne ledet 
af grevinde Constance Mar-

kievicz, Camille O’Sullivan. 
May, Sarah Greene, arbejder 
for en fremtrædende britisk 
embedsmand og rapser et 
fortroligt papir, der bliver 
afgørende for planerne for 
oprøret. Netlix, en sæson. 

OMSTILLINGSDAMERNE 

er Netlix’s første originale 
spanske serie. Den følger 
ire kvinder, der arbejder 
som omstillingsoperatører i 
Madrids eneste telefonirma 
i 1928. Kvinderne står over 
for store vanskeligheder, da 
de stræber efter uafhæn-

gighed og frihed fra mænds 
undertrykkende kontrol. 
Med Blanca Suárez, Nadia de 
Santiago, Maggie Civantos og 
Ana Fernández i de bærende 
roller. Netlix, en sæson. 

JUANA INES: Stærk serie om 
den mexicanske forfatter og 
nonne, Juana Inés de la Cruz, 
der var ivrig forkæmper for 
kvinders ret til uddannelse. 
Allerede som 17-årig var hun 
så berømt for sin viden, sine 
digte og sin skønhed, at hun 
blev hofdame hos vice-

kongen i Mexico, hvor hun 
forelskede sig i dronningen. 
Juana spilles fremragende 
af den mexicanske skuespil-
ler Arcelia Ramírez. Netlix, 
en sæson.

Teaternavne
ELISA KRAGERUP, fremragende 
teater instruktør, tiltræder næste 
sommer som direktør for Betty Nan-

sen Teatret, en stilling hun deler med 
Eva Præstiin, som bliver administra-

tiv chef.

RUNE KLAN, sjov tryllekunstner, 
kan fra onsdag til lørdag opleves 
på Teater Republique sammen med 
tre andre tryllekunstnere i impro-
forestillingen ”Magic Fight Night”.

JACOBE ORRY, teatermenneske og 
blogger, har sammen med tre andre 
unge kvinder skabt en teaterfore-

stilling baseret på den feministiske 
og grænsesøgende blog ”Kusse-
sumpen”. Spiller på Teatret ved Sorte 
Hest måneden ud.

TOSSERIER I 

MUSEUMSGÅRDEN


