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Nyt i denne sæson!!! 
Gørlev Filmklub har fra denne sæ-
son fået MobilePay. Det kan både 
benyttes ved køb af medlemsskab/
filmpakke og i Cafeen.            



Forord

Praktiske Oplysninger

Efteråret betyder for os filmelskere, at vi igen vil søge ind i biografsalens magiske mørke 
- for atter at lade os fortrylle af de dramaer og historier, der fortælles på biografens store 
lærred.
Til denne sæson nr. 31, har bestyrelsen udvalgt et bredt filmprogram på 15 film til jer.  
Samt indgået samarbejde med Gørlev Medborgerforening, om en temaaften, omkring 
den klassiske musicalfilm ”CABARET” fra 1972, med bl.a. Liza Minnelli. Herudover 
vil vi - ganske som vi plejer - op mod jul afholde JOKER-filmvalg, hvor I vores kære 
medlemmer får lov at vælge 2 ”nyere” film til årets program. Således kommer vi op på 18 
filmfremvisninger denne sæson.

Blandt de udvalgte film vil jeg fremhæve den unikke og specielle tyske filmkomedie, og 
Cannes storfavorit ”Min far Toni Erdmann” , der har betaget mange biografgængere 
i Danmark. Dog fik den ikke ”De gyldne palmer” i Cannes, som  gik til mesteren af 
britisk socialrealism Ken Loach for sin film ”Jeg, Daniel Blake”. I den norske storfilm 
”Kongens valg” står den norske konge over for et ultimativt , for sin unge nation. Skal 
Norge gå til modstand og i krig, eller kapitulere for den tyske værnemagt. Den danske 
prins senere norske Kong Haakon d.7  spilles fænomenalt af danske Jesper Christensen. 
Jeg ser frem til at gense og frydes over den lune islandske film  ”Virgin Mountain”, 
der fik Nordisk Råds filmpris i 2015.  og den underfundige  ”Blandt mænd og får” med 
sin karakteristiske islandske ”larmende stilhed”. Begge de islandske film vises til et 
dobbeltfilmarrangementet i november, med en lækker middag imellem. 

Vi starter sæsonen torsdag 14. september med filmen ”La La Land”, som er en smuk 
film, der genopliver musicalformen på film. Hvor man særlig glædes over den dejlige 
svingende jazz-musik, de flotte locations i L.A., samt ikke mindst den glade dans. 
Filmen indkaserede da også diverse OSCAR-statuetter. Men blev dog til sidst snigløbet til 
statuetten for  ”Årets film”. af filmen  ”Moonlight” , som vi også viser denne sæson. 

Vel mødt og på gensyn i Gørlev filmklub.  Paw Larsen (formand)

Læs meget mere om sæsonens film og arrangementer videre frem  i programmet. 
Følg os på Facebook. Abonnér på vores mail-service 

Klik ind på husets hjemmeside www.den-gamle-biograf.dk 
Her står mere om filmene, samt alle de andre aktiviteter i huset.

                Husk at uden medlemmer og jeres opbakning, ingen filmklub. 
                          Vel mødt til en ny film sæson i Den gamle biograf 

Forsiden f.o.: Billeder fra årets film: ”La la land”, ”Moonlight”, ”Blandt mænd og får”,  og 
”Dagen i morgen”.

Sæson:            31 sæson - Fra d. 14/9 - 2017 til  19/4 - 2018
Sted:                Den gamle Biograf , Østerled 25 , 4281 Gørlev
   
Tidspunkt:        Alm. Filmaftener torsdage i ulige uger. ( I år på nær Generalforsamling/sidste film 
                         i denne sæson - 19. april 2018, som er rykket på grund af påsken)
                          
Dørene åbnes kl. 19.00   -   Filmstart kl. 19.30
                         Ved årets Dobbeltfilm.arr. med spisning imellem 2 film
 1. film Dørene åbnes kl 15.30 Filmstart 16.00
                                      2. film starter kl. 19.30
                         Det er valgfrit om man blot vil se den ene eller begge film.
                         Der er kun tilmelding til spisningen - læs ved omtalen af de to film.  
                              
 Cafe:                Er åben en halv time før filmen og i forbindelse med pause halvvejs.   

Indmeldelse :   Medlemskontingentet indbetales på konto i Sjællands Sparekasse:  
                         Reg.nr. 0540 - konto: 0001005425 - Husk at skrive afsendernavn!
                         eller betale ved at møde op til et filmarrangement.
                         Du kan desværre ikke betale med kreditkort i Gørlev Filmklub 
                         Så al betaling er enten kontant eller via MobilPay 

Medlemskab:                          30 kr.    
Filmpriser:          1 film            50 kr.    
                           3 film          135 kr.  gennemsnitlig filmpris 45 kr.
                           6 film          240 kr.  gennemsnitlig filmpris 40 kr.
                         10 film          350 kr.  gennemsnitlig filmpris 35 kr.
                         14 film          400 kr.  gennemsnitlig filmpris 30 kr.
                         17 film          425 kr.  gennemsnitlig filmpris 25 kr.
 
      Medlemmer op til 20 år HALV PRIS ( gælder både medlemskab og filmpakker )
      Medlemskort/rabatkort er strengt personlige !  Ubrugte rabatkort refunderes ikke !

Internettet:      Besøg vores hjemmeside på www.den-gamle-biograf.dk
                       Eller via søgemaskine : Den gamle Biograf eller Gørlev Filmklub.  
                       Alt om Husets og Filmklubbens historie samt årets program.

Mail-service:   Mulighed for at få tilsendt en mail 3-5 dage før hver film med  
                       oplysninger, links etc. om næste forestilling. 
                       Kontakt : gorlevfilmklub@gmail.com

Yderligere oplysninger: 
                       Fås hos Filmklubbens formand : Paw Larsen  – 40 57 88 04
                       Eller hos kasserer :                     Birthe Parbst – 58 85 52 09
                       
Bestyrelse:     Jytte Haagensen, Paw Larsen, Steen Lund, Annelise Hamrum,  
                       Birthe Parbst, John Parbst, Ulrik Dantzler
Hjælpere:       Peter Breinholt ,Ole Ystrøm   

Husk! Der er etableret teleslynge i Den gamle Biograf.





La la land
Damien Chacelle                                    126 min.
Selv om filmen ”på stregen” netop ikke vandt Oscaren som bedste amerikanske film – det gjor-
de Moonlight, som vi viser senere på sæsonen – så har filmen på næsten alle måder gået sin 
sejrsgang overalt, og vi synes også Gørlev Filmklubs medlemmer skal have chancen. Filmen 
er en hyldest til Hollywood og alt hvad dette sted står for af store musicals og kærlighedsfilm. 
 
Los Angeles er kendt som byen, hvor drømme bliver til virkelighed. Mia, en ung skuespillerinde, 
jagter sit livs filmrolle, men indtil chancen dukker op, må hun nøjes med at servere cafe-latte til 
byens store filmstjerner. Ligeledes drømmer den dedikerede pianist Sebastian om et gennem-
brud som jazzmusiker, men er tvunget til at acceptere ligegyldige jobs som hyggepianist på nus-
sede barer. De mødes og forelsker sig stormende, men både deres kærlighed og karrierepla-
ner sættes på en hård prøve i denne storby, der også er kendt for at knuse hjerter og drømme. 

La la land fortæller historien om livsforandrende kærlighed gennem en overdådighed af sang og 
dans. Det er da ikke til at stå for!

Kongens valg 
Erik Poppe                                             133 min.

Den 9. april 1940 forsøgte den tyske værnemagt at besætte Danmark og Norge. Det lykkedes som 
bekendt hurtigt i Danmark, men i Norge gik det helt anderledes: Regeringen og kong Haakon var 
i tvivl i 3 dramatiske døgn, og filmen, som på norsk hedder Kongens Nei! – og hvorfor dog lave 
suspense ud af noget vi alle historisk ved, som den danske titel gør? -  beskriver – vel sagtens 
historisk korrekt – det fortumlede psykologiske drama indtil beslutningen blev taget. Vægten er 
lagt på kongens usikkerhed: Overgivelse eller krig, men skildrer også fint andre historiske faktorer, 
der blev afgørende for valget.

Danske Jesper Christensen, som selvfølgelig primært er valgt, fordi han i den grad ligner Haakon 
VII, spiller denne tvivl igennem på fremragende vis. Han vil i modsætning til sin søn kronprinsen 
hellere lege med børnebørnene end træffe svære, nationale beslutninger, som jo i vores type 
kongedømme slet ikke er hans opgave. Filmens vekslen mellem dette intime etiske drama og det 
overordnede historiske overblik er stærk og overbevisende, og det er i det hele taget blevet til en 
glimrende film.

28. sep 2017

14. sep 2017

Medvirkende: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, Callie Hernandez

Medvirkende: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Tuva Novotny, Katharina Schüttler

Gense Cabaret fra 1972
  SÆRARRANGEMENT 
                                 Bemærk!  mandag 25. sept. 2017 kl. 19.30   

Gørlev Medborgerforening og Filmklubben er gået sammen om et arran-
gement hvor vi omdanner ”Den Gamle Biograf” til en Cabaret fra 30`erne.  
Gense filmen ”Cabaret” fra 1972 med Liza Minelli.
Herudover vil der blive serveret ost og pølsebord til 60 kr. mod forudbestilling på email: 
gorlev.medborger@gmail.com
Entre:  40 kr. for medlemmer af en af de to foreninger.
Er du ikke medlem endnu ?
Så kan du efter eget valg købe medlemskort à 40 kr. til Medborgerforening eller med-
lemskort à  30 kr. til Filmklubben ved indgangen.



Gørlev Auto
Værksted

Morten & Henrik Pedersen
Slagelsevej 10 - 4281 Gørlev

Tlf. 58 85 88 99

-din bil’s specialist !



Min far Toni Erdmann
Maren Ade                                             162 min.

Da musiklæreren Winfried forlades af sin sidste elev og hans hund dør, er det tid for ham til at for-
søge at rette op på forholdet til sin voksne datter. Hun er nemlig blevet en ensporet karrierebevidst 
business-kvinde, der arbejder som konsulent i et rumænsk oliefirma. I et forsøg på at nå ind til 
hendes skjulte, oprindelige jeg, tager faderen uanmeldt til Bukarest og opsøger hende – ikke som 
sig selv, men med paryk og falske tænder som coachen Toni Erdmann! Den skæve komik opstår 
mellem den groteske Toni-figur og businessverdenen og dens omgangsformer.

Efter sigende er det sjældent, at premieregæsterne ved Cannes-filmfestivalen har grinet så me-
get. ”Filmen veksler helt ubesværet mellem det komiske og det patetiske, mellem den platte joke 
og den sitrende følelse. Toni Erdmann forsøger at være morsom, men er det ikke. Filmen derimod 
forsøger ikke at være morsom, men er det!”, som Sdf-anmelderen siger det.

Medvirkende:  Gunnar Jónsson, Ilmur Kristiànsdòttir, Siguriòn Kiartanssom, Margrét Helga Jóhannsdóttir

Dagen, hvor vi skal spise mellem to film i Den gamle Biograf, står i Islands tegn i år.  
I den første film møder vi den mandlige hovedperson, Fusi, som ved filmens begyndelse lever et 
ret sølle og begrænset liv endnu hjemmeboende, trods at han vel er omkring de 30 år gammel. 
Han er på mange måder tung i det og har svært ved at begå sig socialt. Som filmens titel siger det, 
er han endnu uden sin seksuelle debut og fysisk klodset og stor som et bjerg. Filmen følger hans 
udvikling, efter at han tilfældigt har mødt en sød kvinde, der dog også har sit at slås med, og er 
på mange måder både en kærlighedsfilm og en – noget sent må man sige -  ”coming of age”- film. 
Det rørende og betagende ved filmen er portrættet af en person, som ellers altid er en biperson, 
men som her trækkes frem som hovedpersonen og viser sine skjulte kvaliteter. Midt i hverdagsre-
alismen kommer man til at holde af ham som den grimme ælling, der også til sidst får lov at lette! 
En varm og rørende film.

Lør. 4. nov 2017 
klokken 16.00

26. okt. 2017

Medvirkende:  Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn, Thomas Loibl

Virgin Mountain
Dagur Kàri                                               94 min.

12. okt 2017

Manchester by the sea
Kenneth Lonergan                                 137 min.

Lee er en mand af få ord i et koldt nordamerikansk Boston. Vi fornemmer fra start af, at noget har 
forårsaget hans knugende tavse ensomhed, men først da hans storebror dør og efterlader ham 
sin adfærdsvanskelige teenagersøn i hans varetægt, sker der noget. Lee drager tilbage til sin fø-
deby, en fiskerflække på den amerikanske østkyst, den by der har givet filmen navn, Manchester 
by the Sea. Og langsomt får vi indsigt i baggrunden for Lees ophold i Boston, og hvorfra smerten 
og selvhadet stammer.

Filmen er blevet meget rosende anmeldt og kaldt et mesterværk. Berlingske kalder den ” en smer-
teligt rørende historie, der ikke ville være til at bære, hvis den ikke var så smuk i al sin kuldslåede 
menneskelighed”, og filmmagasinet Ekko slutter sin anmeldelse usædvanligt klart: ”Filmen er sim-
pelthen så skidehamrende godt skrevet og spillet. Se den! ”

Medvirkende:  Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler

DOBBELTFILM-
ARRANGEMENT

Gode film og god mad passer sammen. Vi fortsætter vores tradition med to film og middag.
Tilmelding til maden er nødvendig og skal ske senest onsdag d. 31 oktober 

på tlf. 4057-8804 eller 5885-5209. 
Man er naturligvis velkommen til at se begge film eller blot den ene. Med/uden spisning.  





De standhaftige
Lisa Ohlin                                               105 min.
Medvirkende:Mikkel Boe Følsgaard, Cecilie Lassen, Karen-Lise Mynster, Silja Eriksen Jensen

Filmen viser de omkostninger, Danmarks engagement i de forskellige mellemøstlige krige har 
haft. Den fortæller historien om en ung dansk soldat, der træder på en landmine og får sine ben 
sprængt væk. Hjemme i Danmark følger vi hans psykiske reaktioner, især vreden, og hans ener-
giske forsøg på genoptræning. På hospitalet møder han en ung balletdanserinde, og en kærlig-
hedshistorie udvikler sig.
Kan man sine klassikere, altså i dette tilfælde H. C. Andersens ”Den standhaftige tinsoldat”, kan 
man tænke sig til dele af historien, selv om den moderne ballerina i modsætning til eventyrets i den 
grad kan andet end at stå på et ben og se smuk ud.
Det er på mange måder en gribende film, der først og fremmest er et psykologisk portræt og en 
kærlighedshistorie, og man kan godt savne det mere samfundskritiske og politiske aspekt, men 
det er altså ikke her, den svenske instruktør har lagt vægten. De to hovedroller spilles glimrende af 
Mikkel Følsgaard og den debuterende Cecilie Lassen, der selv er balletdanserinde, der har måtte 
holde op med at danse på grund af skader!

Frantz
François Ozon                                        113 min.

23. nov 2017

Medvirkende: Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner, Marie Gruber

Den tyske unge pige Anna har mistet sin forlovede, soldaten Frantz i 1. verdenskrig. Ved Frantz’ 
grav møder hun en dag franskmanden Adrien, der lægger blomster på graven og præsenterer sig 
som en nær ven af afdøde. Anna bliver rørt over denne omsorg og introducerer Adrien for Frantz 
forældre, som hun bor hos, og både de og Anna bliver optaget af denne unge franskmand, som 
tilsyneladende kendte deres elskede søn og mand fra før verdenskrigen.

Det er en betagende film, vanvittigt flot fortalt og fotograferet. Ozon holder sig til en gudesmuk sort-
hvid billedside på nær enkelte særligt følsomme scener, hvor han giver farverne lov til at blomstre. 
Og han leger hele tiden med vores forståelse af fortællingen. Hvem er den pålidelige fortæller, og 
hvor meget betyder sandheden egentlig for helingsprocessen? Ikke blot for Anna, men også for de 
krigsførende nationers plagede sjæle efter en krig, der har frarøvet så mange unge patrioter livet.

Blandt mænd og får
Grimur Hàkonarson                                 93 min.
Medvirkende  Sigurdur Siguriònsson, Theòdor Jùliusson, Charlotte Bøving, Jon Benonysson 

Efter filmklubbens dejlige mad skal vi ud på landet i Island og møde andre mandetyper. De film-
klubmedlemmer, der for to sæsoner side så den vidunderlige ”Om heste og mænd” ved lidt om 
hvad det handler om. I aftenens film møder vi brødrene Gummi og Kiddi, som er naboer og begge 
fåreavlere, men også indædte og stædige konkurrenter og ikke på talefod de sidste 40 år! Efter 
at Kiddis vædder har vundet i den store fårekonkurrence, rammes hans får imidlertid af sygdom, 
og af hævntrang informerer Gummi myndighederne, der for at forhindre smitte og beskytte den 
islandske fåreavls ry beslutter at aflive hele områdets dyr. De stivnakkede brødre må bryde tavs-
heden og stå sammen, hvis de skal gøre sig håb om at redde deres dyr og egnens bønder fra fallit.

”Hvordan det kommer til at foregå – og det går ikke stille af – må man selv se og more sig over i 
denne kostelige, uforudsigelige og skæve, absolut seværdige film”, som Sdf- anmelderen slutter.

  

9. nov 2017

DOBBELTFILM-
ARRANGEMENT Lør. 4. nov 2017 

klokken 19.30



   Støt vores annoncører 

 Støt vores annoncører           
       - de støtter os!



Moonlight

18. jan 2018

Barry Jenkins                                         111 min.
Medvirkende : Mahershala Ali, Naomie Harris, Trevante Rhodes, Ashton Sanders

Vi slutter første del af sæsonen af med at vise årets Oscarvinder som bedste amerikanske film.

Filmen er historien om den unge sorte mand, Chiron, fortalt gennem 3 udvalgte og klart definerede 
nedslag, nemlig barndom, ungdom og voksenliv.  Hans liv og kamp for at finde sin plads i tilværelsen 
formes dels af de mennesker, han møder, og dels af de øjeblikke, han gennemlever, i et af Mia-
mis hårdt belastede kvarterer. Fra en ludfattig barndom med grov mobning og en opvækst hos en 
crackafhængig mor over ungdommen, hvor vold og spørgsmål om seksualitet presser sig på, til et 
voksenliv hvor han må genforhandle sin identitet og tage ejerskab over sit eget liv.
Det er en meget velspillet film, der nærværende og roligt fortæller sin bevægende historie. Det er en 
dannelsesfortælling, der foregår i et sort, voldeligt, homofobisk miljø, som instruktøren selv kender til, 
men som han formår at lave en almen historie ud af. Det fineste ved Moonlight er netop iflg. Bo Gre-
ens anmeldelse i Weekendavisen, at ”filmen er tidløs og farveblind”, altså vedkommende for os alle.

Joker 1
Medlemmernes Valg
Hvilken film der vises på denne aften kan du være medbestemmende
om. På et par af de foregående filmaftener udleveres ved indgangen 
en præsentation af en række af de nyeste film vi får tilbudt samt 
stemmeseddel. Mød op og deltag  i afstemningen.

Så snart vinderfilmen er fundet, vil resultatet af afstemningen samt 
materiale om filmen blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.  

www.den-gamle-biograf.dk

Jeg, Daniel Blake

4. jan 2018

Ken Loach                                              100 min.
Medvirkende: Dave Johns, Hayley Squires, Sharon Percy, Briana Shann

Daniel Blake, filmens hovedperson, har været snedker i en menneskealder, da han rammes af 
sygdom og ikke kan arbejde. Han må bede staten om hjælp, men livet er ikke nemt, når man skal 
følge statens forvirrende og ydmygende regelrytteri. Han gør imidlertid sit bedste og har endda 
overskud til at hjælpe den enlige mor, der også er i klemme i systemet.

Sjældent har man set skildret en kritik af velfærdsamfundets bureaukratiske bagside så stærk og 
gribende. Loach og hans faste manuskriptforfatter, Paul Laverty, har skabt endnu en socialrea-
listisk harmdirrende beretning om almindelige menneskeskæbner, der sjældent finder vej til det 
store lærred. Der er ingen store filmiske armbevægelser hos Loach, men det stille har også ret, 
når det formidler en så vigtig fortælling. Også i Danmark gælder det, som Kim Skotte skriver i sin 
anmeldelse i Politiken, at det er ”en tiltrængt film til tiden”.

7. dec 2017



telf. 58 85 60 44

Støt vores annoncører
                  - de støtter os!



Hundeliv
René Frelle Petersen                              92  min.
Medvirkende:  Julie Andersen, Simone Lykke, Alexandre Willaume, Allan Hyde 

Dansk film står ikke stærkt blandt årets film, men i lighed med tidligere har vi dog fundet en lo-
vende debuterende instruktør, hvis film blev lidt overset i biograferne og som fortjener en chance 
i klubben.
De to søstre, teenagerne Sofia og Olivia, lever et usselt liv i under- og udkantsdanmark, mor er 
underkuet og fordrukken, far og stedfar voldelige, dumme svin. Socialrealismen synes næsten at 
have fået en tand for meget! Da moren fortæller Sofia, at hendes biologiske far er i live, ser hun og 
halvsøsteren det som en chance for at slippe væk hjemmefra. Og selv om intet bliver som ventet, 
kommer filmen op i gear. Man tror på de to stærke piger og deres drøm om et bedre liv, og de 
spilles overbevisende af to unge debutanter.

”Det er en film, der kan minde om ”Kunsten at græde i kor”, ”Frygtelig lykkelig” og ”Klumpfisk”. Der 
er en egen sort humor, og den giver os også overraskende og livsbekræftende nye vinkler på livet 
i udkanten”, lyder det i Sdf’s anmeldelse.
Vi viser filmen i vinterferien, så hvad med at tage store børn og børnebørn med i klubben denne 
gang?

15. feb 2018

Medvirkende: Haruka Avase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose 

De tre søstre Sachi, Yoshino og Chika bor alene i deres afdøde bedstemors hus i en kystby i 
Japan. Deres forældre er for år siden gået fra hinanden og har forladt deres børn til fordel for en 
ny partner. Søstrene bærer nag til forældrene, og da de hører om faderens død, deltager de kun 
modvilligt i begravelsen. Der møder de deres ukendte kun 13-årige halvsøster, der nu står uden 
værge, men som de tre får draget ind i deres liv.

Det er en meget poetisk og meget japansk film, der dvæler ved årstidernes skiften og de mange 
ritualer, som endnu præger livet i Japan. Filmen er en livsbekræftende skildring af både sorg og 
glæde i søstrenes liv og hylder samhørighed og slægtskab som de egentlige værdier i livet. Fil-
mens budskab rummes i de ord, der siges af en af søstrene i filmen: ”Jeg er glad for, at jeg stadig 
kan se det smukke i det smukke”. ”En varm film, der griber en om hjertet”, som Sdf’s formand 
Lonni Gelsdorf skriver i sin anmeldelse.

1. feb 2018

Joker 2

1. marts 2018

Medlemmernes Valg
Hvilken film der vises på denne aften kan du være medbestemmende
om. På et par af de foregående filmaftener udleveres ved indgangen 
en præsentation af en række af de nyeste film vi får tilbudt samt 
stemmeseddel. Mød op og deltag  i afstemningen.

Så snart vinderfilmen er fundet, vil resultatet af afstemningen samt 
materiale om filmen blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.  

www.den-gamle-biograf.dk

Søstre
Hirokazu Koreeda          128 min.





Dagen i morgen
Medvirkende: Isabelle Huppert, Andre Marcon, Roman Kolinka, Edith Scob

Instruktøren skylder en dansk farfar sit spøjse navn, men er ellers meget fransk. Og ung, bare 36 
år og med flere prisbelønnede film bag sig. At hun kan lave en så fremragende film om en næsten 
60-årig filosofilærers livsopbrud, er imponerende.
I filmen underviser Nathalie i filosofi på et gymnasium i Paris. Hun er passioneret omkring sit 
arbejde, og hendes tid bruges ellers på mand og to børn, de tidligere studerende og en meget 
dominerende mor, som er syg. Nathalies verden bliver en dag vendt på hovedet, da ægtemanden 
pludselig forlader hende til fordel for en anden kvinde. Hun må nu starte på ny i livet og opdager 
en frihed, hun ikke kendte til før.
Mia Hansen-Løve fik sølvbjørnen som bedste instruktør ved Berlinfestivalen sidste år for med sin 
stille iagttagende distance at registrere denne overflødiggjorte kvindes liv. Men ifølge Ekkos an-
meldelse er det Isabelle Huppert, der skulle have vundet prisen for bedste kvindelige hovedrolle
(prisen gik nu efter min mening fortjent til Trine Dyrholm for hendes rolle i Vinterbergs Kollektivet!) 
, for ”der er simpelthen ikke nok superlativer i det danske sprog til for alvor at beskrive den pragt-
præstation, som Huppert lægger for dagen”.

12. april 2018

Jaco van Dormael                                  113 min.
Medvirkende: Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve, Yolande Moreau 

Dette bliver vist garanteret den mest gakkede komedie, der har været vist i Gørlev Filmklub! Men 
altså: I denne belgiske komedie, eller hvad vi nu genre-mæssigt skal kalde filmen, bor Gud i Bru-
xelles, også kendt som paradis, og er en sur gammel mand, permanent iklædt en snusket badekå-
be og tøfler, gift med en underkuet kone og med en søn, JK, der er stukket af hjemmefra. En dag 
får også den 10-årige datter Ea nok af den tyranniske fader og beslutter at drage hjemmefra for at 
fuldføre bror JK’s påbegyndte mission. Hun samler en flok disciple, og gennem deres historier får 
hun forfattet et spritnyt testamente, der ikke handler om lidelse og ondskab, men om kærlighed og 
sandhed.
Det lyder weird og er måske mere et eventyr eller en moralitet, der på en kulsort, humoristisk måde 
får behandlet livets store problemer. En stund har man mødt fantasiens mulighed for at verden kan 
blive anderledes – eller man er gået skrigende bort!

Kort GENERAL-
FORSAMLING

før fi lmen

Det spritnye testamente

19. april 2018

Mia Hansen-Løve                  102 min.

Paterson

15. marts 2018

Jim Jarmusch                                     118 min.
Medvirkende: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley,  Chasten Harmon 

Om denne film, som vi slet ikke kender, vil vi blot citere – og stole på! – Sdf’s formand, der skriver:

”Paterson” er en perle af en film. Vi følger i syv dage hverdagen for buschaufføren Paterson, der 
bor i byen af samme navn. Han står op hver morgen, kysser sin smukke kæreste og går på ar-
bejde, hvor han dels samvittighedsfuldt kører sin rute, dels skriver poesi om hverdagens små lyse 
øjeblikke. Han kommer hjem, går tur med hunden, spiser kærestens hjemmelavede mad og hører 
på hendes drømme om fremtiden.
Det er en film næsten uden plot. Det er en poetisk og underfundig film, der hylder det stille intense 
liv, og som gør en glad og skærper ens opmærksomhed overfor nærværet i nuet. Jim Jarmusch 
fortæller selv, at han er blevet inspireret af digteren Ron Pagett, hvis digte bruges i filmen. Man 
tænker uvilkårligt på Dan Turell, der også ”holdt mest af hverdagen”. Paterson er selve den vidun-
derlige hverdag”.





   
   

   
   I Den Gamle Biograf
          har foreningerne 
        
  

  Medborgerforeningen 
                 og
         Musikcafeen 
                
   
                også 
        en lang række spændende   
               arrangementer.

           

         Læs om dem her!

   Støt vores annoncører -
                                de støtter os.





I “Den Gamle Biograf” er der altid skiftende udstilling af malerier. 
Se mere på: www.medborgerdgb.dk  

eller www.den-gamle-biograf.dk 
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Mandag den 25/9 2017 kl.19.30  Cabaretaften / Film og mad 

 

Vi omdanner biografen for at skabe den rette 
stemning som i en Cabaret fra 30erne. I samarbejde 
med Gørlev Filmklub viser vi filmen ”Cabaret” med 
Liza Minnelli.   
Der vil blive serveret ost og pølsebord til 60 kr. mod 
forudbestilling på e-mail: gorlev.medborger@gmail.com 
Entré 40 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen) 

Mandag d. 23/10 2017 kl.19.30  Et letsindigt ord 

  

fokuserer primært på disse revysange og swing-
numre skrevet og spillet af bl.a PH, Kai Normann 
Andersen, Gerda og Ulrik Neumann, Børge Müller, 
Leo Mathiesen, Svend Asmussen m.fl. 
 
 

Entré 80 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen) 

Torsdag d. 2/11 2017 kl.19.30  Femkanten præsenterer:  

  

Musikforestillingen om Edith Piaf 
Kærlighed, morfin og mirakler 
 

Et intenst, underholdende indblik i Edith Piafs liv, 
præsenteret igennem teatralske fortællinger og 
fortolkninger af hendes mest kendte sange. 
 

Caféen åbner kl. 19.00 

Mandag d.20/11 2017 kl.19.30 Tove Ditlevsen  

  

Jeannet  Ulrikkeholm fortæller om sammenhæng 
mellem liv og digtning i Tove Ditlevsens univers, og  
synger nogle af de sange, hun har skrevet teksterne 
til. Tove Ditlevsen ville netop i år være blevet 100 år. 
Entré 60 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen.) 

Mandag d. 29/1 2018 kl. 19.30  Nytårsvarieté 

 

Vi starter, traditionen tro, året med et fyrværkeri af 
festlig underholdning, med Viseteatret. 
 

Der kan bestilles 1. stk laksemad inkl. Et glas vin 60  kr. 
mod forudbestilling på  e-mail: gorlev.medborger@gmail.com 
 

Entré 70 kr. for medlemmer inkl. Champagne og 
kransekage 
 

(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen) 

Mandag d. 26/2 2018 kl. 19.30  Revyens Damer 

  

Med Liselotte Krogager, byder på et genhør med 
bl.a. Erica Voigt, Liva Weel, Bodil Steen og mange 
flere. 
Til denne forestilling kan købes en teatertalerken til  
60 kr. Kun mod forudbestilling på e-mail: 
gorlev.medborger@gmail.com 
 

Entré 120 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen) 

Mandag d. 12/3 2018 kl.19.30  Irsk temaaften 

 

Henry O’Connor Navnet er irsk, men manden er 
dansk – med irske aner, idet hans oldefar kom fra 
Belfast i Nordirland. 
Det er Irlands historie han fortæller gennem de 
gamle irske sange. 
 

Entré 80 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen.) 

Mandag d. 24/9 2018 kl.19.30 Country - aften 

 

 
Live Country og foredrag med Thopper, som 
efterhånden har fået plantet sine rødder godt og 
grundigt i countrymusikken. 
 

Entré 50 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen.) 

Mandag d. 29/10 2018 kl. 19.30 Musik og fortælling 

 

 
Klezmer Duo 
Klezmer taler til hjertet. Det er musik, der rummer 
længsel og smerte – men som samtidig insisterer på 
håbet, glæden, festen og viljen til livet.  
 
Entré 80 kr. for medlemmer 
(medlemskort á 40 kr. kan købes ved indgangen.) 

 
 



Musikcaféen

Billetter kan bestilles på tlf. 58 85 51 95 
Har man bestilt billetter og bliver forhindret, 

så afbestil med det samme så andre kan komme i betragtning.
PS: Vær opmærksom på, at der kan ske ændring af programmet 

i løbet af året.

24/11 – 2017 Henrik Strube 
Mød to profiler, som hver især har stået for store og 
succesfulde karrierer i musiklivet. Henrik Strube, som 
med afsæt i Røde Mor og en lang karriere som soloartist 
og sangskriver med en lang række hits, 16 albums med 
egne, sange har nået et et stort publikum i Danmark 
og Skandinavien. Og Pete Repete: Hans eminente 
keyboard har farvet på utallige af hits med Malurt, CV 
Jørgensen, Big Fat Snake, Lis Sørensen, Michael Falch, 
Sanne Salomonsen og mange flere, har fungeret som 
højt profileret sideman, kapelmester og producer på 
utallige, danske succeser. 

Caféen åbner kl. 19,30 Musik. Kl. 20  
Entre: 125/100kr.                  

10/12 – 2017  Julecafé med 
       musikgruppen ”Lørdag  formiddag” 
   
Der bliver mulighed for at få rørt sangmusklerne. 
Vi sælger gløgg og æbleskiver.

Caféen åbner kl. 13.30. Musik kl.14. 
Entre: 90/70 kr. for medlemmer                    

29/9– 2017   Mike Andersen Duo 
Flere og flere koncertgængere har fået øjnene op 
for den lange Århusianers evne som performer og 
sangskriver. Mike Andersen besidder ”en åbenlys 
spilleglæde og en klædelig, teknisk nonchalance” 
samtidig med, at han har ”en absurd stærk vokal” 

Caféen åbner kl. 19,30 musik kl.20 
Entre: 125/100kr.

13/10 – 2017 Michala Petri og Lars Han-
nibal 
De har sammen siden 1991 givet utallige 
kirke- koncerter i såvel ind- som udland, og 
hyppigt optrådt i radio og tv. Deres koncerter 
indeholder musik som spænder fra original-
repertoiret fra renæssancen og barokken, 
- over romantiske transskriptioner til ny musik 
komponeret til Duoen. 
 
Caféen åbner kl. 19,30 musik kl. 20  
Entre: 125/100kr.

27/10 – 2017 Kristian Lilholt 
Han har, sammen med Ida Friis Virenfeldt og Lasse 
Jørgensen, skabt en hel egen niche med kommunikation 
i øjenhøjde, og musik og sange med højt til loftet. Nu 
tager trioen på tur med udvidet besætning, for at opføre 
al musikken fra LAND projektet. 

Caféen åbner kl. 19,30 musik kl. 20 
Entre: 125/100kr.

10/11 – 2017  Souveniers 
Sofie Bonde er af flere blevet kaldt det kvindelige 
svar på Niels Hausgaard. Med jysk lune og pokerfjæs 
snakker hun om emner som overproduktion af ørevoks, 
reinkarnation og spiselige insekter. Og tingene tager sig 
anderledes ud fra en kvindes synspunkt, end vi er vant 
til at høre dem. Og med Nils Torp’s ligeledes ret overras-
kende guitarspil og Klaus Pindstrup’s virtuose violin tager 
musikken konstant nye drejninger.                                                                             

Caféen åbner kl 19,30 musik kl. 20   
Entre: 125/100kr. 


