
En gruppe udmattede feriegæster ankommer mid tom natten til en ferieby i Elfenbenskysten. Fast besluttet på at 
få mest muligt ud af denne uges ferie og at glemme den daglige trummerum har de alle en ting for øje: at proppe 
så meget sjov og ballade som muligt ind i denne otte dages pause.
Med engelske tekster
Søndag 23. dec. kl. 21.10, genudsendes onsdag 26. dec. kl. 14.00 og mandag 31. dec. kl. 01.55  
En gruppe af venner, som traf hinanden i en ferieklub i Elfenbenskysten, mødes igen et år senere, men denne 
gang i sneklædte omgivelser på et skisportssted i Val d’Isère regionen. Deres eventyr fortsætter med masser af 
overraskelser og humor i bagagen.

Med engelske tekster 
Søndag 30. dec. kl 21.10, genudsendes onsdag 2. jan kl. 14.00 og mandag 7. jan. kl. 01.00 
Instruktør: Patrice Leconte, 1979
Medvirkende: Josiane Balasko (Nathalie), Michel Blanc (Jean-Claude Dusse), Marie-Anne Chazel (Gigi), Christian 
Clavier (Jérôme), Gérard Jugnot (Bernard), Thierry Lhermitte (Popeye), Dominique Lavanant (Christiane)…
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FLERE HØJDEPUNKTER AT SE FREM TIL I DECEMBER PÅ TV5MONDE

UNDERHOLDNING
LE QUATUOR, DANSEURS 

DE CORDES

Strygekvartetten er en af de bærende kræfter i musikteatret / komedien, og den fremviser 
talent og entusiasme i showet »Strygekvartettens dansere«. Showet er en blanding af 
musik, humor, bevægelse og poesi. En blanding af harmoni, et barnligt behov for konstant 
at le, beundring og noget, der kræver din fulde opmærksomhed. 
Tirsdag 25. december kl.21.00 & sondag 30 december kl.01.35 

Med engelsk tekst
Producent: Alain Sachs

DOKUMENTAR    
DISNEYLAND ET 

SES SECRETS
Disneyland ankom til Frankrig i april 1992. For at markere dets 20-årsjubilæet tager 
Mireille Dumas os med bag scenen i det magiske Disneyland og viser os steder, hvor 
der som regel ikke er adgang for publikum. Flere end 14.500 mennesker arbejder her. 
I alt er der flere end 500 luksus håndværkere, kunstnere, dansere, designere, kostyme-
magere, gartnere og stuntmænd beskæftiget med at holde denne “magi” ved lige med 
en ekspertise uden sidestykke. Med deltagelse af Nolwenn Leroy og François Berléand.
Præsenteret af: Mireille Dumas
Søndag 23. december kl. 18.10pm & lørdag 29. december kl. 11.00   

Med engelske tekster

MAGASIN
SECRETS D’HISTOIRE

SOLIMAN LE MAGNIFIqUE: I midten af det16. Århundrede var Suleiman den 
Stores imperium enormt, hans hære var frygtet I hele Europa, og den vestlige verden 
forundredes over Istanbul, dens rigdomme og dens moskeer. Men Suleiman har en 
brændende lidenskab for en slavepige, der eliminerer alle sine rivaler og bliver hans 
kone…                 <             Fredag 28. december kl. 17.30 
LES PRINCES DE GRIMALDI: Fyrst Albert II åbner dørene til det kongelige palads og 
inviterer os indenfor for at opleve hans families historie. Grimaldierne har i øver 700 år 
regeret over fyrstedømmet Monaco…                          Mandag 31. december kl. 14.05 

Med engelsk tekst
Præsenteret af Stéphane Bern

FILM - KOMEDIE
LES RANDONNEURS 

Fire venner fra Paris, der bestemt ikke er vant til at begive sig ud på længere vandre-
ture, beslutter sig for sammen at gennemføre en langdistance vandring på tværs af 
Korsika. Men deres problemer er næppe begyndt...
Medvirkende: Benoît Poelvoorde, Karin Viard, Géraldine Peilhas, Philippe Harel, Vin-
cent Elbaz
Torsdag 27. december kl. 21.00, genudsendes søndag 30. december kl 23.55 
& tirsdag 1. januar kl. 18.30

Med engelsk tekst
Producent: Philippe Harel, 1996

TV5MONDE Europe tilbyder (hvert år):
- Over 300 film med engelske tekster
- Over 1300 timers fiktionsdrama med engelske tekster 
- 450 dokumentarprogrammer og de bedste fransksprogede magasinprogrammer 
med engelske tekster 
Plus 19 daglige nyhedsopdateringer og nyhedsindslag
TV5MONDE Europe kan modtages digitalt døgnet rundt
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