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Lars Von Triers RIGET EXODUS  

udtaget til filmfestivalen i Toronto! 
 

 
Det er netop blevet offentliggjort, at Zentropa, Viaplay og DRs tredje og sidste sæson af 

Lars von Triers legendariske tv-serie om det gode og det onde, RIGET EXODUS, er udtaget 

til 47. udgave af en af verdens mest prominente filmfestivaler Toronto International Film 

Festival, som finder sted den 8. – 18. september.  
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Det er ikke mere end to uger siden, at RIGET EXODUS blev udtaget til filmfestivalen i 

Venedig, hvor filmen er udtaget i den prestigefyldte kategori ”Official Selection”. RIGET 

EXODUS får dermed verdenspremiere på filmfestivalen i Venedig og drager videre til 

Nordamerika før den får premiere herhjemme senere på året.  

Lars Von Trier har tidligere været udtaget til Toronto International Film Festival med De 

fem benspænd, Manderlay, Antichrist, Breaking the Waves og senest med Melancholia. 

Det er første gang, han er udtaget i forbindelse med RIGET. 

Hos seriens produktionsselskab Zentropa er der stor glæde over endnu en prestigefyldt 

udtagelse. Seriens producer Louise Vesth udtaler: 

”Det er en stor ære, at Riget Exodus nu er udtaget til hele to prominente filmfestivaler, 

som får lov til at præsentere den sidste og længeventede afsluttende sæson af Riget. Vi er 

meget stolte over den modtagelse, som Riget Exodus allerede har fået. Igen skal der lyde 

en stor tak til Viaplay og DR for samarbejdet.” 

 

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. 

 

Cast i særklasse 

RIGET EXODUS kan byde på et cast fra øverste hylde, når en perlerække af både danske og 

svenske stjernenavne indtager Riget, nogle for første gang, andre som gengangere fra tidligere 

- bl.a. Bodil Jørgensen, Mikael Persbrandt, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Birthe Neumann,  

Nicolas Bro, Ghita Nørby, Søren Pilmark, Peter Mygind, Birgitte Raaberg, Henning Jensen, 
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Solbjørg Hojfeldt, Laura Christensen, Udo Kier, Tuva Novotny, Alexander Skarsgård, David 

Dencik, Vic Carmen Sonne, Jens Albinus og mange flere.  

 

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 co-

producenter.  

 

RIGET EXODUS har forventet Danmarkspremiere på Viaplay i løbet af 2022 og lanceres som 

en Viaplay Original, hvorefter den får 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. De restaurerede udgaver af RIGET I og II har siden 9. august 

kunnet ses på Viaplay, og kan senere på året opleves på DR. 

 

LARS VON TRIERs ”RIGET EXODUS” præsenteres af VIAPLAY og DR. Produceres af 

ZENTROPAENTERTAINMENTS og i co-produktion med FILM I VÄST, ZENTROPA SWEDEN og 

GINGERPICTURES. Med støtte fra NORDISK FILM & TV FOND og co-produceret med støtte fra 

BNPPARIBAS FORTIS FILM FINANCE og udviklet med støtte fra THE CREATIVE EUROPE 

MEDIAPROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION. Internationalt salg TRUSTNORDISK. 

 

Med venlig hilsen 

HAVE Kommunikation & PR 

 

For yderligere information, kontakt: 

Emilie Selin / 26114104 / emilie@have.dk 

Rikke Hesselholt / 2843 3893 / rikke@have.dk  
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