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Legendariske karakterer vender tilbage til RIGET

// Kreditering: Christian Geisnæs

Birthe Neumann Birgitte Raaberg, Henning Jensen og Solbjørg Højfeldt tager en
omgang til, når de gamle kendinge vender tilbage i sidste sæson af Lars von Triers
RIGET EXODUS. Derudover medvirker også navne som Danica Curcic, Jens Albinus,
Victoria Carmen Sonne, Cyron Melville, Charlotte Sieling, Paul Hüttel og Stig Hoffmeyer.

Seerne kan roligt begynde at glæde sig! En perlerække af de legendariske karakterer fra de
første to sæsoner af Lars von Triers Riget er tilbage i RIGET EXODUS, den tredje og
uigenkaldeligt sidste sæson. Udover de mange store navne, der allerede er offentliggjort, kan
Zentropa, Viaplay og DR i dag offentliggøre, at det bliver til et kærkomment gensyn med
sekretær Fru Svendsen, tidligere reservelæge – og nu hjertekirurg - Judith, Hospitalsdirektør
Bob, og sygeplejerske Camilla. Det drejer sig om skuespillerne Birthe Neumann, Birgitte
Raaberg, Henning Jensen, Solbjørg Højfeldt, der alle tidligere har betrådt Rigets gange. Af nye
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prominente navne på rollelisten offentliggøres i dag også Danica Curcic, Jens Albinus, Cyron
Melville, Victoria Carmen Sonne og Charlotte Sieling.
Velkendt personale på Riget
Birthe Neumann er i rollen som sekretæren Fru Svendsen genansat på Riget for at sørge for at
holde styr på overlæge Pontopidan (Lars Mikkelsen). I RIGET EXODUS kommer Fru Svendsen
på prøve, når der er besøg fra det svenske, og hun nu også skal fungere som sekretær for
Helmer (Mikael Persbrandt). Den prisvindende skuespiller, som i år modtog en Robert for
hendes præstation i den anmelderroste hovedrolle i Pagten, har haft et utal af store roller på
film, tv og på teatret. Foruden at være en fast del af castet på den populære tvserie Badehotellet, har Birthe Neumann også været en fast del af personalet på Riget siden
anden sæson af Lars von Triers legendariske tv-serie.

// Kreditering: Henrik Ohsten

Birgitte Raaberg er tilbage i rollen som den loyale reservelæge Judith, der i kraft af sine
kirurgiske evner er blevet forfremmet til hjertekirurg i RIGET EXODUS. Judith er også mor til
Lillebror, som i RIGET EXODUS nu er blevet til Storebror (Udo Kier). Birgitte Raaberg modtog
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en Bodil-pris for Bedste Birolle for rollen som Judith i Riget II og har en lang række roller på
teatret, film og tv på CV’et, dog mest berømmet for sin præstation som Susan Himmelblå i Erik
Ballings filmklassiker Midt om natten, som også indbragte hende en Bodilpris for Bedste
Kvindelige Birolle i 1984.

// Kreditering: Henrik Ohsten

Som den kontrollerende, kabalelæggende hospitalsdirektør Bob er Henning Jensen også
tilbage. Han har tidligere samarbejdet med Lars von Trier i Europa og Medea og har i sin lange
karriere medvirket i et utal af film, teaterforestillinger og tv-serier.
Bodil-vinder Solbjørg Højfeldt vender også tilbage til Riget som Camilla, sygeplejerske og
tidligere søvnlaborant. Solbjørg fik sit gennembrud på film i rollen som Karen i Slingrevalsen,
der udløste en Bodil for Bedste Kvindelige Hovedrolle. I 2010 blev Solbjørg igen Bodilnomineret for sin rolle som Lise i spillefilmen Velsignelsen, og hun har siden medvirket i film
og tv-serier som Ditte & Louise, Der kommer en dag og Herrens Veje samt haft adskillige roller
på københavnske teatre.
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// Kreditering: Henrik Ohsten

// Kreditering: Christian Geisnæs

Nye navne i RIGET EXODUS
I øvrige roller medvirker Jens Albinus i rollen som psykiateren Dr. Parok, der har lavet en
forretning ud af at sælge ånder, som han indfanger på taget af Rigshospitalet. Jens Albinus er
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særligt kendt som hovedrolleindehaver i tv-serien Ørnen og har medvirket i flere af Lars von
Triers filmværker, herunder Idioterne og Dancer in the Dark. Ligeledes ses Victoria Carmen
Sonne i rollen som medicinstuderende på søvnklinikken. Victoria har de seneste år imponeret
i flere store hovedroller på film, bl.a. i Holiday, Usynligt Hjerte, Psykosia og Miss Osaka.
Danica Curcic og Charlotte Sieling medvirker i RIGET EXODUS som læger på neurokirurgisk
afdeling og Cyron Melville i rollen som politibetjent. Paul Hüttel, som også var med i sæson 1
af Riget, og Stig Hoffmeyer optræder også i RIGET EXODUS.
I forvejen har det allerede været ude, at Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nikolaj Lie Kaas, Lars
Mikkelsen, Nicolas Bro, Søren Pilmark, Peter Mygind, Udo Kier, Laura Christensen, Mikael
Persbrandt, Tuva Novotny, David Dencik, Alexander Skarsgård, Ida Engvoll, Anders Mossling
og Asta August er på rollelisten i RIGET EXODUS.

// Kreditering: Henrik Ohsten
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Handlingen – helt kort
Stærkt påvirket af spøgelses tv-serien RIGET, søger søvngængeren Karen svar på seriens
uafklarede spørgsmål for at redde hospitalet fra undergang. En aften da Karen går i søvne,
ender hun på mystisk vis foran Rigshospitalet. Porten til RIGET er begyndt at åbne sig på ny.
Med RIGET EXODUS fortsætter og afslutter Lars von Trier sin internationalt berømmede
kultserie-klassiker fra 90’erne: Spøgelseshistorien om hospitalet ved blegedammene, hvor det
onde har vundet fodfæste og lægevidenskaben har sin daglige kamp med sig selv, med
svenskerne og det overnaturlige og uforklarlige i en blanding af gys, gru og grin.
Zentropa, Viaplay og DR bag RIGET EXODUS
Som i de tidligere sæsoner har Lars von Trier skrevet manuskriptet sammen med Niels
Vørsel. Louise Vesth producerer for Zentropa Entertainments, mens Viaplay og DR er coproducenter.
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RIGET EXODUS har forventet Danmarkspremiere på Viaplay i løbet af 2022 og lanceres som
en Viaplay Original, hvorefter den får TV-premiere på DR.
I forbindelse med produktionen af RIGET EXODUS har RIGET I og II undergået en
gennemgribende restaurering, således at alle sæsoner kan udsendes samlet i højeste kvalitet
til både gamle og nye fans.
LARS VON TRIERs ”RIGET EXODUS” præsenteres af VIAPLAY og DR. Produceres af ZENTROPA
ENTERTAINMENTS og i co-produktion med FILM I VÄST, ZENTROPA SWEDEN og GINGER
PICTURES. Med støtte fra NORDISK FILM & TV FOND og tax shelter via BNP PARIBAS FORTIS
FILM FINANCE og udviklet med støtte fra THE CREATIVE EUROPE MEDIA PROGRAMME OF
THE EUROPEAN UNION. Internationalt salg TRUSTNORDISK.
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