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En roman om dronning Mauds påklederske.

Appleton House, England, 1907: Åtte år gamle Hilda Cooper sitter med dinglende bein på kjøkkenet og ser på
moren som polerer en sinkvask til den skinner. Den norske dronning Maud, kong Haakon og fire år gamle
prins Olav er ventet til sitt engelske feriested.
Appleton House, England, 1920: 21 år gamle Hilda Cooper har fått jobb som hushjelp på Appleton. Hun
fjerner flekker fra dronningens duk med den største kjærlighet og stolthet.
Skipet Blenheim, innfarten til Oslo, 1926: Hilda Cooper betrakter Indre Oslofjord, festningen og Ekebergåsen.
Et fremmed landskap. Hun har fått jobb som dronning Mauds påklederske, hennes livs reise har begynt.
Røde Kors sykehjem, Oslo, 1992: Hilda Cooper sovner stille inn, 93 år gammel. Et langt liv i Slottets tjeneste
er over. Hun opplevde aldri samlivet med en mann, hun stiftet aldri familie. Men hun levde for kjolene, for
minnene om dronningen, for plikten.

En sentral brikke i spillet er kammerpiken Sook-Hee (Tae-ri Kim). Hun er egentlig lommetyv. Jobben hos
arvingen Hideko markerer begynnelsen på renkespillet. Kammerpiken er en elegant, erotisk og ganske lettbent
psykologisk thriller fra filmskaper Park Chan-wook (Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy og Lady
Vengeance). Sammen med Film fra Sør og Nordisk film kino inviterer vi til førpremiere på Park Chan-wooks
mesterverk Kammerpiken, onsdag 5. april kl 17:30 på Gimle kino. Alle priser gjelder per person per døgn og
inkluderer full Fefor-pensjon: Dugurd, Eftaskaffe og Kveldsbuffet. Priser for våre spesielle arrangementer
eller pakketilbud Vi ble inspirert under filmklubbtreffet i Tromsø tidligere i år der frivillig.
no var en av flere foredrag under seminardagen som gikk av stabelen under TIFF. For andre gang gikk Oscar
for beste fremmedspråklige film til tidligere æresprisvinner på Film fra Sør, Asghar Farhadi. ”En
handelsreisende” vant også gjeve. "Mors gaver er en bok som virkelig griper." Finn Stenstad, Tønsbergs Blad
"Cecilie Enger har skrevet en sterk og gripende historie. Det er en av de vakreste bøkene. 2016 går mot
slutten, og det er på tide å legge kortene på bordet og avsløre hvilke filmer vi mener er de beste.
I 2016 har vi både møtt gamle. Montages er et filmmagasin på nett – med nyheter, analyser, blogger og egen
podkast. Vi setter filmen i høysete, uten tabloide forstyrrelser eller politiske hensyn. 0 © Ingunn Andreassen I
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