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Gørlev Filmklub har fået MobilePay. 
Det kan både benyttes ved køb af  

medlemsskab/filmpakke og i Cafèen.



Forord

Praktiske Oplysninger

Det er mig en stor glæde, endnu engang at kunne præsentere et bredt filmprogram for 
jer. Og byde velkommen til sæson nummer 32 i Gørlev Filmklub. Vi har i bestyrelsen 
drøftet rigtig mange film! Og er nået frem til de 15 film, I kan læse om på de følgende 
sider. Udover de 15 film, vil der til efteråret blive afholdt valg af to JOKER-film.  
Filmene vises over 15 torsdage, og en enkelt lørdag med dobbeltfilmarrangement.

Filmklubben beklager at vi i år for første gang i 32 år ikke bringer filmomtaler, udarbejdet af 
egne folk - men kun filmudlejernes. Dette skyldes akut opstået sygdom i perioden hvor vi 
udarbejdede dette nummer. Traditionen genoptages næste år.

Endnu en spændende sæson. Med film fra Rusland, Brasilien, Italien, Finland, Chile, Tyskland, 
Syd Korea og naturligvis Frankrig, England, USA og Danmark. Så jo - vi skal vidt omkring i år!!
Personligt glæder jeg mig meget til at se The Handmaiden fra Syd Korea, da den 
film  skulle have et helt unikt filmsprog og ny ukendt fortællestil. Jeg er spændt på 
terrorhistorien med lidt omvendt fortegn i Fatih Akin’s meget roste nye film Ud af intet. 
Filmen Lys i mørket, af finske Aki Kaurismäki, ser jeg også frem til. Det skulle være 
en varm fortælling om emigranter og integration. Til slut skal fremhæves Avaz brødrenes  
Mens vi lever, der er opstået helt uden om de sædvanlige finansieringsmodeller 
- og til et ultra lavt budget. Et nyt håb for dansk film!! udtaler flere anmeldere.  
 
Den samlede bestyrelse glæder sig til at komme i gang igen i år. Vi har fået to helt 
nye suppleanter i bestyrelsen, og samtidig haft den glæde, at to meget trofaste 
bestyrelsesmedlemmer i stedet indgår i den særlige hjælper-gruppe.
Sæsonen starter torsdag d. 13. september med filmen ”Three Billboards outside 
Ebbing Missouri”, som gav Frances McDormand en Oscar for bedste kvindelige 
hovedrolle, og i biroller har vi Woody  Harrelson og Sam Rockwell.  

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 filmsæson i Den gamle biograf 

Forsidebilleder: ”Gud taler ud”, ”The handmaiden”, ”Stefan Zweig-Farvel til Europa”,  og 
”Aquarius”.

Sæson:            32. sæson - Fra d. 13/9 - 2018 til  11/4 - 2019
Sted:                Den gamle Biograf , Østerled 25 , 4281 Gørlev
   
Tidspunkt:        Alm. filmaftener torsdage i ulige uger.
                          
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.
                       Følg os på  www.facebook.com/gorlevfilmklub  
 
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 – 40 31 01 43
                       
Bestyrelse:     Paw Larsen, Steen Lund, Annelise Hamrum, Birthe Parbst, John Parbst,  
                       Ulrik Dantzler, Flemming Kisbye, Anne Ørum 
Hjælpere:       Jytte Haagensen, Peter Breinholt ,Ole Ystrøm   

Husk! Der er etableret teleslynge i Den gamle Biograf.





Three billboards outside Ebbing  
Martin McDonagh                                   115 min.

Frances McDormand, kendt fra FARGO, leverer en medrivende præstation i det sorte kome-
die-drama, som også har Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes og Peter Dinklage på 
rollelisten. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri er et sort komedie-drama fra Oscarvin-
deren Martin McDonagh (In Bruges). Efter flere måneder uden en eneste anholdelse i hendes 
datters mordsag, tager Mildred Hayes (Oscarvinder Frances McDormand) sagen i egen hånd, 
ved at male tre store skilte, der fører ind til hendes by, med en kontroversiel besked rettet mod 
byens ærede politimester, William Willoughby (Oscarnominerede Woody Harrelson). Da hans 
næstkommanderende, betjent Dixon (Sam Rockwell), en umoden mors dreng med en forkærlig-
hed for vold, bliver involveret, bliver kampen mellem Mildred og Ebbings politi kun intensiveret. 

© Nordisk film
 

En fantastisk kvinde 
Sebastián Lelio                                      104 min.

En film fra instruktøren af succesfilmen ”Gloria”. Filmens hovedrolleindehaver Daniela Vega i sin 
allerførste præstation blev til stående klapsalver kaldt op på scenen til prisoverrækkelsen i Berlin 
efter Sebastian Lelio sammen med Gonzalo Maza havde modtaget Sølvbjørnen for filmens ma-
nuskript. 
”Vi skal kæmpe mod mørke tider med skønhed, med elegance og med poesi” sagde Lelio på sce-
nen og dedikerede filmen til sin modige og fantastiske hovedperson.
”En fantastisk kvinde” er den på én og samme tid smertefulde og betagende historie om Marina, 
der tjener sine penge som servitrice, men drømmer om at blive sangerinde. Hun er forelsket i den 
tyve år ældre Orlando, men efter de har fejret hendes fødselsdag, bliver Orlando syg og dør efter-
følgende på hospitalet. I stedet for rum til at sørge over tabet af sin elsker bliver hun mistænkelig-
gjort af såvel læger som politi og Orlandos familie, der ser hende som en paria. Marinas identitet 
er en byrde, hun bærer så stolt, men den er faretruende tæt på at knække hende.
 
© Miracle film

11. okt. 2018

13. sept. 2018

Medvirkende: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John Hawkes, Peter Dinklage, Abbie 
Cornish, Samara Weaving, Caleb Landry Jones, Kathryn Newton ,Lucas Hedges

Medvirkende: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Nicolás Saavedra, Amparo 
Noguera, Trinidad González, Néstor Cantillana, Alejandro Goic, Antonia Zegers

Loveless 
Andrej Zviagintsev                                 127 min.

Zhenya og Boris står midt i en ond skilsmisse som er præget af vrede, frustration og beskyld-
ninger. De har begge fundet en ny partner og er utålmodige for at starte forfra med deres nye 
tilværelser – og begge parter er indstillet på at opgive deres 12-årige søn Alyosha. Efter at have 
været vidne til en af forældrenes ubarmhjertige skænderier, forsvinder Alyosha pludselig en dag …
LOVELESS var en af de mest roste og omtalte film på årets Cannes Festival, hvor filmen blev 
tildelt den fornemme Prix du Jury, juryens pris LOVELESS lå øverst på de internationale branche-
blades kritikerlister og er blevet rost til skyerne af både dansk og international presse.
LOVELESS er instrueret af den russiske mesterinstruktør Andrei Zviagintsev, som tidligere har 
lavet Guldløvevinderen “The Return” og Golden Globe-vinder og Oscarnominerede “Leviathan.”  
 
© FilmBazar

27. sept. 2018

Medvirkende: Marijana Spivak, Aleksej Rozin, Matvéj Nóvikov, Marina Vasíljeva, Andris Keiss, Sergej Dvojni-
kov, Artjóm Sjigulin



Gørlev Auto
Værksted

Morten & Henrik Pedersen
Slagelsevej 10 - 4281 Gørlev

Tlf. 58 85 88 99

-din bil’s specialist !



Mens vi lever
Mehdi Avaz                                               98 min.

Kristian er nyforelsket og klar til at starte sit liv sammen med Anne. En dag banker det på døren, 
og udenfor står Tommy. Kristian har ikke set Tommy i årevis og pludselig konfronteres han med en 
fortid, som han har gjort alt for at glemme. ”Mens vi lever” er inspireret af virkelige begivenheder 
og følger fire mennesker, hvis skæbner flettes ind i hinanden efter en fatal ulykke. En ulykke der 
vil ændre deres liv for altid. 
© SF film
 
Mens vi lever’ er inspireret af autentiske begivenheder. Brødrene Mehdi og Milad Avaz debu-
terer som henholdsvis instruktør og manuskriptforfatter på filmen, der er produceret uden 
om det danske støttesystem og allerede har sat gang i et par yderst lovende filmkarrierer. 
 © Kino.dk

De to film står i KRIGENS tegn i år:
Maria Schraders eksemplariske filmportræt følger den verdensberømte østrigske forfatters sidste 
leveår i eksil i Buenos Aires, New York og Brasilien, hvorfra han skrev sit litterære testamente, 
’Verden af i går’. Som jødisk intellektuel kæmper Zweig (spillet af Josef Hader) for at finde sit mo-
ralske ståsted i forhold til det politiske ragnarok, han har lagt bag sig samt for at finde sig til rette 
i den nye hjemstavn, der ligger foran ham og hustruen Lotte (Aenne Schwarz). Maria Schraders 
film er ikke så meget et karakterstudie som en sindstilstand – spundet ud over en politisk virkelig-
hed, som trækker skræmmende mange tråde frem til vor tid. Helt ind i døden insisterer Zweig på 
sin menneskelighed. Selv om Hitlers regime fordømmer og brænder hans bøger, nægter forfatte-
ren at fordømme Tyskland og dets folk.
© Camera film

Lør. 17. nov 2018 
klokken 16.00

8. nov. 2018

Medvirkende:  Sebastian Jessen, Julie Christiansen, Nicolas Bro, Charlotte Munck, Julie R. Ølgaard, Niko-
laj Groth, Julie Brochorst Andersen, Marie Hammer Boda, Mia Jexen, Paw Henriksen, Henrik Prip

Stefan Zweig - Farvel til Europa
Maria Schrader                                      106 min.

25. okt. 2018

The Handmaiden
Chan-wook Park                                    144 min.

’The Handmaiden’ en episk, gudesmuk og absorberende fortælling fyldt med spænding og kærlig-
hed fra mesteren Park Chan-wook, der tidligere har instrueret mesterværket ’Old Boy’.
I 1930’ernes japansk-besatte Korea bliver pigen Sookee ansat som tjenestepige til den japanske 
rigmandsdatter Hideko, som lever et tilbagetrukket liv på en stor landejendom med hendes do-
minerende onkel. Men Sookee har en hemmelighed. Hun er i virkeligheden en tyv, som arbejder 
for en svindler, der håber at Sookee kan hjælpe ham med at forføre Hideko, så han kan få del i 
familieformuen. Men ikke alt går som man regner med i Park Chan-Wooks episke fortælling om 
intriger, bedrag og seksuel forblændelse.
’The Handmaiden’ deltog ved Cannes Film Festival og har høstet store anmeldelser fra de inter-
nationale filmkritikere. Baseret på bogen ”Fingersmith” af Sarah Waters
© Angel Films

Medvirkende:  Min-hee Kim, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha, Jin-woong Jo, Hae-suk Kim, So-ri Moon, Ha-na Han, 
Eun-hyung Jo

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 tirsdag d. 13 november 

på tlf. 4057-8804 eller  4031-0143
Man er naturligvis velkommen til at se begge film eller blot den ene. Med/uden spisning.  

Medvirkende:  Josef Hader, Barbara Sukowa, Tómas Lemarquis, Nahuel Pérez Biscayart, Lenn Kudrjawizki, 
Charly Hübner, Ivan Shvedoff, Harvey Friedman, Nicolau Breyner, Cristina do Rego





The Square
Christian (Claes Bang) er succesfuld kunstnerisk chef på et moderne kunstmuseum. Han er i cen-
trum af den kreative elite og tager sit job meget alvorligt. I dagene før åbningen af den prestigefyld-
te udstilling ’The Square’, bliver Christian udsat for et tricktyveri på åben gade. En oplevelse, han 
ikke kan slippe og sammen med sin assistent, Michael (Christopher Læssø), indleder han en jagt 
på tyven. Samtidig kræver journalisten, Anne (Elisabeth Moss), svar på kunstens store spørgsmål 
og oveni skal Christian stå på mål for den virale kampagne, som museets PR-bureau har skabt, 
og som bringer museet og dets kunstneriske leder i dyb krise.
”The Square” vandt Den gyldne palme i Cannes og er skrevet og instrueret af Ruben Östlund 
(”Force Majeure”), der igen holder et troldspejl op for den skandinaviske velmenende velfærds-
borger og viser med skarp satire, hvor svært det kan være at efterleve egne idealer. Filmen vandt 
stort ved European Film Awards hvor den tog statuetter hjem for ”Bedste manuskript”, Bedste 
production design, Bedste instruktør, Bedste komedie og Bedste film. Claes Bang vandt også her 
en statuette for Bedste mandlige hovedrolle. 

© Scanbox Entertainment

Call me by your name
Luca Guadagnino                                  132 min.

6. dec. 2018

Det romantiske drama ”Call Me By Your Name” med instruktion af italienske Luca Guadagnino (’I 
Am Love’, ’A Bigger Splash’) blev en af de helt store filmoplevelser på Sundance 2017. I filmen 
møder vi Elio (Timothée Chamalet), som forelsker sig dybt I sin fars sommerpraktikant Oliver 
(Armie Hammer). For Elio bliver det en sommer, han aldrig glemmer, og som han i tankerne siden 
vender tilbage til igen og igen. I rollerne som Elios forældre ses Michael Stuhlbarg og Amira Casa. 
”Call Me By Your Name” er baseret på den amerikanske forfatter André Acimans, som i øvrigt 
selv har en lille rolle i filmen, anmelderroste roman. ’Call Me By Your Name’ har fået manuskript 
af 89-årige James Ivory, som tilbage i 80’erne og 90’erne bl.a. skrev manuskript til klassikere som 
’Howards End’  og ’Resten af dagen’.
 
©UIP  ”United international Pictures”

Darkest Hour
Joe Wright                                              125 min.

I maj 1940 er katastrofen umiddelbart forestående for England og Frankrig. De tyske tropper har 
gennembrudt deres linjer og indespærret de britiske styrker, som bliver trængt tilbage mod Dun-
kirk, og næsten knust den franske modstand. I denne situation bliver Winston Churchill tilbudt at 
tage roret som britisk premierminister. Kongen er ikke begejstret for ham, hans egne partifæller er 
ikke begejstrede for ham, men han påtager sig ansvaret. Mens Hitlers tanks og kanoner truer med 
fuldstændig at tilintetgøre den britiske hær, kæmper Winston Churchill med sine politiske mod-
standere, der vil presse ham til at acceptere det uundgåelige – en forhandlingsfred med Tyskland. 
I denne umulige situation finder Winston Churchill styrken til at kæmpe imod, og han mobiliserer 
alle kræfter – ikke mindst sit fænomenale talent som taler – til at komme gennem denne sit lands 
mørkeste stund.Gary Oldman har påtaget sig opgaven at portrættere den store statsmand i de få 
skelsættende uger af krigen, hvor ingen kunne forudsige udfaldet.....
©UIP  ”United international Pictures”

DOBBELTFILM-
ARRANGEMENT

Lør. 17. nov. 2018 
klokken 19.30

22. nov. 2018

Medvirkende: Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Samuel 
West, Jordan Waller, Hannah Steele, Hilton McRae, Ronald Pickupn

Ruben Östlund                                       145 min.
Medvirkende: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary, Christopher Læssø, Annica Liljeblad, 
Marina Schiptjenko, Jan Lindwall, Elijandro Edouard, Daniel Hallberg, Martin Sööder

Medvirkende: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel, Victoire Du 
Bois;, Vanda Capriolo, Antonio Rimoldi





Ud af intet

17. jan 2019

Fatih Akin                                               106 min.

Fatih Akin har med ’Ud af intet’ bedrevet sin stærkeste film siden gennembrudsfilmen ’Mod mu-
ren’ - med en fantastisk Diane Kruger (hun tog skuespillerprisen i Cannes) i rollen som Katja, som 
kommer på katastrofekurs, da hendes mand og barn dræbes af en bilbombe i Hamborg. Familie 
og venner støtter med alt, hvad de har lært, men den sorgramte kvindes hævntørst og behov for 
opklaring er lige så bundløs som hendes sorg - og så har vi ellers opskriften på en thriller, der 
hurtigt placerer publikum på den yderste sædekant. 
Og da det er Akin, så er hele historien naturligvis forankret i tredimensionelle figurer, et lebendigt, 
spraglet persongalleri og miljøbeskrivelser, der er til at tage og føle på. Filmen vandt dette års 
Golden Globe for ’bedste udenlandske film’.

© Camera film

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

Sælgeren

31. jan 2019

Asqhar Farhadi                                      125 min.

Emad og Rana bor i Teheran, han er lærer, og sammen er de med i en teatertrup. De skal spille 
hovedrollerne i truppens kommende opsætning, Arthur Millers stykke ”En sælgers død”. De to har 
det godt sammen og overvejer at få børn.
Da det hus de bor i, er ved at kollapse på grund af byggeri på nabogrunden, må de flytte ud af 
deres lejlighed. En kollega tilbyder dem en lejlighed. Bortset fra at en del af den tidligere lejers ting 
står der endnu, er lejligheden fin. Emad og Rana flytter ind. 
I den nye lejlighed sker et overfald, som har med den gamle lejer at gøre. Overfaldet forandrer alt for 
Emad og Rana, og deres relationer både til omverdenen og de to imellem, bliver udfordret dramatisk. 

© Scanbox Entertainment

3. jan. 2019

Medvirkende: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Samia Muriel Chancrin, Johannes Krisch, Ulrich 
Tukur, Ulrich Brandhoff, Hanna Hilsdorf, Rafael Santana

Medvirkende: Shahab Hosseini,Taraneh Alidoosti,Babak Karimi, Mina Sadati,Farid Sajjadi Hosseini,Shirin Ag-
hakashi,Mehdi Koushki,Ehteram Boroumand,Sam Valipour,Maral Bani Adam



telf. 58 85 60 44

Her er også plads  
                til din annonce! 
Kontakt filmklubben vedr. udformning, pris m.m.

Støt vores annoncører
                  - de støtter os!



Gud taler ud
Henrik Ruben Genz                               108 min.

I 80’erne vokser Jens og hans brødre op i et parcelhus i Risskov. Her regerer familiensoverhoved, 
Uffe – psykolog og selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Forandringer truer familiefreden, 
da Uffe sætter sig for at skrive sine erindringer. Huset fyldes af Uffes loyale patienter, der både 
yder Uffe moralsk og øldrikkende selskab. På drengeværelserne ulmer oprøret, mens mor Gerd 
Lillian kæmper bravt med at holde sammen på familien. Men før sønnerne Jens, Thomas og Mik-
kel kan gøre sig fri af undertrykkelsen og blive voksne, kommer det til et afgørende opgør med 
”Gud”.
Filmen er inspireret af Jens Blendstrups selvbiografiske bestsellerroman af samme navn, som 
markerede hans gennembrud som forfatter i 2004. 
GUD TALER UD er instrueret af den prisbelønnede instruktør Henrik Ruben Genz, der tidligere 
har begejstret publikum med ’Frygtelig Lykkelig’
 
© Scanbox Entertainment

28. feb. 2019

Maurice og Joseph lever et lykkeligt barndomsliv i Paris sammen med deres jødiske forældre, 
Roman og Anna, og deres to store brødre i begyndelsen af 1940’erne. Mens de to ældste brødre 
arbejder i faderens barberbutik, lever de to yngste drenge en sorgløs tilværelse, hvor de endda 
morer sig med at lave narrestreger med de nyankomne nazister, som patruljerer i gaderne, som 
led i den tyske besættelse af Frankrig.
Da landets jøder tvinges til at bære den berygtede gule stjerne, vokser deres fars bekymring for 
familiens skæbne, og da situationen spidser til, træffer han en hjerteskærende beslutning om at 
splitte familien op, da de på den måde har størst mulighed for at nå i sikkerhed i ”den frie zone” 
omkring Nice i det sydlige Frankrig. Maurice og Joseph må derfor begive sig ud på en lang og 
farefuld færd, hvor frygten for anholdelse lurer bag ethvert hjørne.
 
© Another world Entertainment.

14. feb. 2019

Joker 2

14. marts 2019

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

Flugten til Nice
Christian Duguay                 110 min.
Medvirkende: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Kev Adams, 
Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Emile Berling

Medvirkende: Søren Malling, Lisa Nilsson, Marcus Sebastian Gert, Maria Erwolter, Jesper Asholt, Jacob   
Kvols, Mads Riisom, Miri Ann Beuschel, Mads Langelund, Clint Ruben





Aki Kaurismäki                                       142 min.

Aki Kaurismäki er anderledes fåmælt. Den finske lakoniker tackler flygtningekrisen uden at tabe 
en eneste af de sædvanlige takter. Hans Helsinki ligner altid en by, der gik i stå midt i 1950’erne. 
Her søger Khaled fra Syrien asyl. Han får afslag - Aleppo er jo en sikker by - og bliver overfaldet 
af nynazister fra Finlands Liberation Army. Samtidig er der en skjortesælger, som realiserer sin 
drøm om at blive restaurantejer. Alle de faste kræfter medvirker, og der bliver spillet autentisk 
blues på hvert gadehjørne. Det er mørk, varm latter i mandfolkegenren og dertil et dybtfølt hu-
manistisk manifest. 

Det er Kaurismäkis bedste film siden ’Manden uden fortid’ og afgjort en mulig guldbjørnevinder.’ 
Bo Green Jensen, Weekeendavisen (fra Berlin).
 
© Camera film

Kort GENERAL-
FORSAMLING

før fi lmen

Lys i mørket
11. april 2019

Aquarius

28. marts 2019

Kleber Mendonça Filho                         142 min.

Clara er en 65-årig pensioneret musikkritiker og enke. Hun er også den sidste lejlighedsindehaver 
i Aquarius, et lejlighedskompleks fra 1940-tallet i overklassens smukke strandresidenser i Recife. 
Resten af naboerne er lokket til at flytte af nye bygherrer, der har store planer om byfornyelse. 
Men Clara lader sig ikke snøre. Hun har boet der i en menneskealder, opfostret sine børn dér og 
nægter at flytte, så hun lægger sig ud med både de nye entreprenører og sine voksne børn, der 
ikke kan forstå hendes beslutning. Clara er stædig og tager kampen op imod det korrupte bygge-
selskab. Det sætter også ekstra kulør på hverdagen og får rusket op i hendes erindringer fra et 
langt liv, sin kærlighed og musikken. 
 
© 41 Shadows

Medvirkende: Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos, Humberto Carrão, Zoraide Coleto, Fernando 
Teixeira, Buda Lira, Paula De Renor, Barbara Colen, Daniel Porpino

Medvirkende: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ville Virtanen, Kati Outinen, Tommi Korpela, Niroz Haji, 
Maria Järvenhelmi, Jörn Donner, Ilkka Koivula

   Støt vores annoncører 
     Støt vores annoncører           
                            - de støtter os!





   
   

   
   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 

 

Medborgerforeningen i Den Gamle Biograf 
Kulturkalender 2018-19 

 

 
Onsdag d. 19/9 2018 kl.19.30 Country-aften 

 

Live Country og foredrag med Thopper. 
Medborgerforeningen holder fødselsdag og serverer 
derfor gratis kaffe og kringle. 
Der kan købes en Cowboytoast til 40 kr. 
Kun mod forudbestilling på: medborgerdgb@gmail.com. 
 

Entré 50 kr. for medlemmer,  
80 kr. for ikke medlemmer. 

Mandag d. 24/9 2018 kl. 19.30 Teaterforeningen femkanten præsenterer 

 

Teaterforestillingen Sne. 
 
En af dansk teaters helt store fortællere, Vigga Bro.  
kommer til Gørlev med sin magiske og musikalske 
fortællerkunst. 

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,  
110 kr. for ikke medlemmer. 

Mandag d. 5/11 2018 kl 19.30 Teaterforeningen Femkanten præsenterer 

 

 
Forestillingen Kaffe og Kærlighed med Camilla Marie 
Hof. 
 

To caféborde, en dansepæl og en bregne er 
scenografien.  
Et forsøg på at få kaffe og måske lidt kærlighed fra en 
tjener. 
 

Mandag d. 26/11 2018 kl. 19.30 Græsk temaaften 

 

Gruppen Gaida  
vil her formidle den græske kultur på bedste måde - med 
danse, musik og mad. De fortæller om danse, dragter og 
traditioner.  
Der vil være mulighed for at købe Meze (små græske retter). 
Kr. 60,- mod forudbestilling på: medborgerdgb@gmail.com 
 

Entré 80 kr. for medlemmer,  
110 kr. for ikke medlemmer. 

Mandag d. 21/1 2019 kl. 19.30 Nytårskoncert 

 

Opera og bobler med Randi Gislason 
Medborgerforeningen byder på champagne og kransekage. 
 

Der kan bestilles en snitte med rejer + et glas vin til  
40 kr. på: medborgerdgb@gmail.com. 
 
Entré 80 kr. for medlemmer,  
110 kr. for ikke medlemmer. 
 

Mandag d. 25/2 2019 kl. 19.30 Emma Gads Takt & Tone 100 år 

 

Teatret OPtimis præsenterer denne cabaret-forestilling, 
som lærer os bogen ”Takt og tone” og mennesket bag at 
kende – på en humoristisk, musikalsk og litterært 
underholdende måde 
Til denne forestilling kan købes en tallerken 
oksehalesuppe til 40 kr. Kun mod forudbestilling på: 
medborgerdgb@gmail.com. 
 
Entré 90 kr. for medlemmer,  
120 kr. for ikke medlemmer. 

Mandag d. 25/3 2019 kl. 19.30 Drachmanns Venner 

 

Er navnet på en duo, som består af: Lene 
Oustrup og Peter Lorenzen. 
De vil komme med en musikalsk underholdning med viser 
og sange af Holger Drachmann. 
Der kan købes 2 slags sild m. æg + en Brøndum snaps til 
40 kr. mod forudbestilling på: medborgerdgb@gmail.com. 
 
Entré 80 kr. for medlemmer,  
110 kr. for ikke medlemmer. 

 
Medlemskab af medborgerforeningen koster 40 kr. årligt 

 

 
Caféen er åben fra kl. 19.00 



Musikcaféen

Billetter kan bestilles på tlf. 28 49 25 67 og 28 57 15 51 
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.

30/11 – 2018 Jane & Shane 
Jane & Shane er en irsk/engelsk duo fra Danmark 
bestående af engelske Jane Clark og irske Shane Don-
nelly. Jane & Shane spiller hovedsageligt irsk og engelsk 
folkemusik, ofte blandet med jazz og bluegrass.

Caféen åbner kl. 19.30 Musik - Kl. 20.00  
Entre: 125/100kr.                  

16/12 – 2018  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                    

31/8– 2018   Niels Skousen Solo 
Når Niels Skousen står på scenen bliver publikum 
inviteret med på en musikalsk rejse. Hans musikalske 
historier favner bredt med sin humoristiske. skarpe og 
til tider melankolske stemme og hans sange rammer 
os, der hvor vi gir os selv lov til at lade følelserne tale. 
Skousen har i kraft af sit virke og sin karriere opnået en 
toneangivende og anset position, og han fremtræder 
som en distingveret sangskriver og performer. 

Caféen åbner kl. 19,30 musik kl.20.00 
Entre: 125/100kr.

28/9 – 2018 Tørfisk
I samarbejde med Rytmisk Center Kalundborg
Thyborøn-gruppen Tørfisk høre til blandt de allerbedste 
i Danmark til at forene Irsk-inspireret folkemusik med 
egne kompositioner og personlige tekster. De synger, 
spiller og underholder, så det er en fryd – med typisk 
vestjysk charme som ikke er til at stå for – og er en sten-
sikker succes med deres lytteværdige, morsomme og 
exceptionelle repertoire. Samtidig er Tørfisk drengene 
dygtige musikere, som forstår at udnytte musikken sam-
men med deres helt stærke side, de karakteri- stiske, 
vestjyske, forblæste mande-stemmer. 
 

Caféen åbner kl. 19.30 musik kl. 20.00  
Entre: 150/125kr.

12/10 – 2018 James Rasmussen 
James Rasmussen, sang og guitar. Han var selv en del 
af Vokal gruppen ” Four Jacks” hvor også John Mo-
gensen, Bent Werther, og Poul Rudiander deltog. Jeg 
afløste Otto Brandenburg i 1958, og sang sammen med 
de 3 andre herrer i 5 år. I 1963 opløstes vi. I dag består 
denne trio udover jeg  også af Søren Engel, bas og kor 
kendt fra mange sammenhænge bl.a. Delta Cross Blues 
Band, og det poplære John Mogensen show, ” Så længe 
jeg lever” og Klaus Menzer, trommer og kor, som har 
spillet med Gud og hver mand og medvirket på op i mod 
1000 udgivelser.
Caféen åbner kl. 19.30 musik kl. 20.00 
Entre: 125/100kr.

26/10 – 2018  Johnny & The Heartbeats  
Når Johnny & The Heartbeats – der havde 25 års 
jubilæum i 2011 – spiller op er der altid gejst og gnist, når 
de går på scenen – som de selv siger, så er det faktisk 
ligesom første gang man trådte op – spillelysten er helt 
intakt. Der er jo altid et nyt publikum, der skal have en 
god aften, så selv efter mange år i branchen er det ikke 
noget problem at sætte sig op – siger gruppens for-
sanger Hans Jørgen Nielsen.                                                                           

Caféen åbner kl 19.30 - Musik kl. 20.00   
Entre: 125/100kr. 


