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Er du Spartacus? Ellers kan du blive det, når kan du 
blive det, når antikkens Rom genopstår i Cinemateket 
for en dag søndag den 17. marts. Mød legionærer i hi-
storisk nøjagtige uniformer, se storfilmen ‘Spartacus’ 
med ekspert-introduktion og slut af med en romersk 
inspireret buffet med bl.a. langtidsgrillet pattegris og 
bagt torsk. 

Kl. 14 byder vi velkommen med et kort, levende fore-
drag. Rom-ekspert Niels Bargfeldt fra Århus Universi-
tet fortæller om brug og misbrug af Romrigets myter/
historier gennem filmhistorien. Dernæst viser vi det 
storslåede epos ‘Spartacus’ fra 1960 – i den udvide-
de udgave, som Stanley Kubrick selv sanktionerede i 
1991. Kirk Douglas spiller slaven, der brød ud fra en 
gladiatorskole, overvandt en række romerske hæren-
heder med styrke og snilde – og efterhånden blev en 
af lederne for en oprørshær på 70.000! 

Efterfølgende er der Rom-inspireret middag i Re-
staurant SULT fra kl. ca. 17.45. Menuen omfatter bl.a. 
langtidsgrillet pattegris, bagt torsk med salte kapers, 
bagte peberfrugter og linser, oliven og hvidløg,  
cæsarsalat (!) og grillede grønsager. Til afrunding  
druer og frugt, nødder og kage – og besøg fra selve-
ste Legio VI Victrix Cohors II Cimbria – en forening, 
der går op i at rekonstruere historisk udstyr fra Ro-
merriget. Arrangeret i samarbejde med Romselska-
bet S.P.Q.R. Billetter kan af kun købes til det samlede 
arrangement. Reserverede billetter skal være afhentet 
senest søndag den 10. marts. Pris (ekskl. drikkevarer 
til middagen): 350/300 kr. RB  

søn 17/03 14:00
Spartacus / Stanley Kubrick, 1960 / Da. tekst / 196 min. + 30 
min. foredrag.

antik romersk 
filmaften
FoREDRAG, FILM oG MIDDAG 
I LEGIoNæRSTIL

cinematekets film- & boghandel / gothersgade 55 / 1123 københavn k / 
tlf. 3374 3421 / dfi.dk/shop / Åbent: tirs-fre 9:30-22 / lør 12-22 / søn 12-19:30

film-& boghandlen / Medlemstilbud i marts:

den romerske republiks 
sidste dage
Den prisbelønnede tv-serie ‘Rome’, der er produceret i et samarbej-
de mellem BBC og HBO, dækker perioden fra slutningen af Galler-
krigen 51 f.Kr. og 30 år frem, hvor Octavian efter Markus Antonius’ 
og Cleopatras død lagde grunden til det augustinske kejserdømme. 

Bo Tao Michaëlis skrev: ”Svarer historisk sensationelt og sandfærdigt 
meget godt til, hvad vi ved. Veni, Vidi, Vici – og i den grad video!”

Dvd-boks: ‘Rome 1-2 – den komplette serie’
Medlemspris i marts: kr. 249,- / 
Vejl. udsalgspris kr. 299,-

Middelalderen 
oplyst
To historiske foredrag og Film


