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Forord

Praktiske Oplysninger

Det glæder mig at præsentere programmet for sæson 33 i Gørlev Filmklub.
Bestyrelsen har gjort sig meget umage med at finde 15 spændende film til jer. Vi skal igen 
rundt omkring i verden. I år har vi film fra Columbia, Polen, Kirgisistan, Libanon, Bulgarien, 
Japan , Spanien, samt naturligvis Frankrig, Danmark, Sverige, England og USA.
Udover de 15 film  valgt af bestyrelsen, vil der blandt publikum til efteråret igen blive af-
holdt valg af  2 JOKERFILM. Her vælges yderligere 2 film så det totale filmprogram er på 
17 film. Filmene vises over 15 film-torsdage, og ved en enkelt lørdag med dobbeltfilm.

I år glæder jeg mig især til den japanske SHOPLIFTERS, fra den fantastiske  japanske 
instruktør Hirokazu Kore-eda, der så ofte har fortryllet os i Gørlev filmklub.  Jeg ser frem 
til at vise jer UTØYA 22. JULI, naturligvis ikke en film for folk med sarte nerver!!  Men en 
intens skræmmende og sand følelses-eksplosion der rykker én helt frem i sædet. Den er 
så fint og følsomt skildret. Og man føler virkelig, hvor rædselsfuldt det må ha` været for de 
unge derude på Utøya. En anden film KAPERNAUM  får også min varmeste anbefaling.
Den er en sand perle!!
 
Årets dobbeltfilmarrangement er med to virkelig forskellige og stærke amerikanske film.  
Filmen LUCKY er sentimental, dvælende, mere en tilstand end en fortælling. Men ikke 
desto mindre uhyre charmerende.   GREEN BOOK vil nogle måske allerede ha` set. Men 
filmen er en sjælden amerikansk perle. Uden overspil og med den magiske charme, der er 
blevet så sjælden i nutidens amerikanske film. Har du ikke set den endnu???  ”Så kom til 
dobbeltfilm”. Eller kom og nyd den én gang til!!    

Vi åbner sæsonen torsdag d. 12 september med filmen FØR  FROSTEN.  Med en altid 
fremragende Jesper Christensen i hovedrollen. En film fra de onde gamle dage. Som skal
ses!!
På de følgende sider afsløres alle sæsonens film en for en og I kan også lade jer friste af
husets mange andre aktiviteter - se de to sider bagerst i folderen. 

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 fra oven:  ”Før frosten”, ”The Favourite”, ”Shoplifters”,  og ”Àga”.

Sæson:            33. sæson - Fra d. 12/9 - 2019 til d. 23/4 - 2020
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 mulighed for 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 
Hjælpere:       Jytte Haagensen, Peter Breinholt ,Ole Ystrøm   

Husk! Der er etableret teleslynge i Den gamle Biograf.



Før frosten  
Michael Noer                                          104 min.

Vi starter sæsonen med Michael Noers fascinerende historiske film fra landbosamfundet i 1850’er-
nes Danmark.
Der hersker trange kår på landet i det 19. århundrede. Nok er fæstebondens tid forbi, men med 
endnu en hård vinter forude står den lille selvejerbonde Jens over for et ubærligt valg. Hvis familien 
skal overleve vinteren, tvinges han til at indgå en pagt med storbonden på den nærliggende gård 
og tvangsgifte sin datter Signe bort. Det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder og mord. 
Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil ofre for at redde sine børn.

De moralske valg spiller altså en stor rolle i filmen, men også skuespilpræstationerne står stærkt. 
Aldrig har Jesper Christensen været bedre. Og fotografering og klipning er i top. Det er i det hele 
taget ”filmhåndværk fra øverste skuffe, en uafrystelig fortælling fra de ikke særligt gode gamle 
dage”, som Sdf’s anmelder slutter.

Cold War 
Pawel Pawlikowski                                   88 min.
En del medlemmer husker sikkert den stærke polske film af aftenens instruktør om nonnen Ida 
i den barske polske efterkrigstid, som vi viste i sæson 1915-16, og som vandt en Oscar. Nu er 
instruktøren igen klar med det sort/hvide og kvadratiske billedformat, for ”efterkrigens Polen kan 
ikke vises i farver”, som han siger.

Aftenens film er først og fremmest en kærlighedsfilm mellem to meget forskellige mennesker, men 
også en film om en defineret periode i Europas historie, og spiller på begge dele i sin titel. Filmen 
starter i den umiddelbare efterkrigstid, hvor den intellektuelle musiker og komponist Wiktor rejser 
rundt i Polen for at opspore den ægte folkloristiske musik og dans for at fastholde polsk identitet. 
Ved en audition møder han den vilde og rodløse Zula med en blakket fortid, og det er deres vold-
somme, men også umulige kærlighedshistorie vi følger gennem det næste årti.
Musikken spiller en vigtig rolle i filmen, både den folkloristiske, som Wiktor forlader, da den misbru-
ges af det kommunistiske styre, og senere jazzen i Paris, men også som udtryk for hvad de to el-
skende følelsesmæssigt gennemgår. ”Filmmagi som ganske overvælder”, synes Sdf’s anmelder!

10. okt. 2019

12. sept. 2019

Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita Nørby, Elliott Crosset Hove

Medvirkende: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc

Trækfugle 
Ciro Guerra, Christina Gallego              125 min.

Aftenens film er en rystende dokumentation – i fiktionens form – af hvordan Columbia i løbet af en 
kort periode i 1960’erne og 70’erne blev forvandlet fra et stillestående, traditionelt landbrugssam-
fund med en traditionel klankultur til et kapitalistisk gangstersamfund.
Historien holder sig til en bestemt familie. Den ikke helt unge, forarmede Rapayet kan ikke betale 
den høje medgift for at få sin udkårne Zaida til hustru. Så han begynder at sælge marihuana til 
amerikanerne. Dermed er der nok sat gang i velstanden, men sandelig også i magtkampe, grisk-
hed og forbrug, som slet ikke stemmer overens med traditionerne. En kulturel   forvandling og 
tragedie er sat i gang.
Titlens trækfugle refererer traditionelt til forandring i Columbia, men er også slang for de unge 
voldelige mænd, der drages mod narkoindustrien, og refererer desuden til de små, vakkelvorne 
flyvemaskiner, der bringer narkoen op til det nordamerikanske marked. Og desværre: Nordameri-
kansk ødelæggende livsform den anden vej.

Medvirkende: Natalia Reyes, Carmina Martinez og Jhon Narváez

 26. sept. 2019





Utøya 22. juli
Erik Poppe                                            143 min.

Filmklubbens bestyrelse diskuterer meget under det langvarige filmvalgmøde, vi holder i maj 
hvert år. Især kan der være uenighed i forbindelse med voldelige film, der kan være ubehagelige 
at se. Eller spørgsmål som ved aftenens film: Skal vi give den norske psykopat, som stod bag 
begivenheden på den norske ø for 10 år siden, og hvis navn jeg ikke vil nævne, opmærksomhed 
ved at vise en film om hans udåd? Trods respekt for det modsatte synspunkt, har et flertal i besty-
relsen valgt at svare ja på dette spørgsmål.
Instruktøren Erik Poppe har valgt at vise, hvad vi alle ved, der skete på denne ø, gennem en 
fiktiv fortælling. Hovedpersonen Kaja er opdigtet, kammeraterne hun gemmer sig med er op-
digtede, dialogen er opdigtet, og filmen er ikke optaget på Utøya. Alligevel er det det nærmeste 
vi kommer en dokumentarisk skildring af den forfærdelige time, de unge tilbragte på øen med 
gerningsmanden. Efter utallige interviews med de overlevende har filmens modige skaber valgt 
at lave en ”sand fiktionsfilm”. Så det er blevet en helt uvoldelig og udramatisk fortælling om unge 
mennesker, der ikke forstår hvad der sker og gemmer sig for en mand i politiuniform, der går rundt 
og skyder. Og det er netop med vores baggrundsviden ganske, ganske gribende. Og derfor er der 
tale om en film, der fortjener at ses af mange.

Sæsonens dobbeltarrangement, en lørdag med mad ind imellem de to film, er altid imødeset med 
spænding. I år er der tale om to særprægede og meget forskellige amerikanske film.
Første film er grundlæggende et studie af den 90-årige titelperson Luckys vejrbidte, følsomme 
og helt åbne fjæs. Den er mere en tilstand end en fortælling, en fremstilling af hans udramatiske 
livsindstilling og personlighed. Det nærmeste man kommer et vendepunkt, er da Lucky midt i sine 
daglige rutiner opdager, at han rent faktisk er ved at blive gammel. Her bliver filmen noget andet 
og mere end blot en hyldest til hovedpersonen, nemlig til en meditation over menneskets døde-
lighed, og om at finde det gode i livet mens vi har det, og forholde os til virkeligheden som den er.
Ifølge Sdf’s anmelder kan man ikke se sig mæt på denne film, som er noget ganske særligt: ”Man 
kan se den igen og igen. Det er blevet en kultfilm, som enhver filmklub bør vise! ”

Lør. 16. nov 2019 
klokken 16.00

7. nov. 2019

Medvirkende:  Andrea Berntzen, Alexander Holmen, Brede Fristad, Elli Rhiannon Müller Osbour- 
ne, Sorosh Sadat, Solveig Koløen Birkeland, Jenny Svennevig, Ingeborg Enes, Ada Eide

Lucky
John Carroll Lynch                                   88 min.

24. okt. 2019

The Favourite
Yorgos Lanthimos                                  119 min.
Filmen foregår i England i Dronning Anne Stuarts regeringsperiode fra 1702 til 14. Landet var 
i krig med Spanien, og parlamentets to partier, Whigpartiet og Torypartiet, sloges om at fange 
dronningens opmærksomhed. Hun er mest optaget af sine fysiske plager og sine ”kanin-børn”.  
Hun var i øvrigt gift med den danske prins Jørgen (Georg) med hvem hun fik 17 børn, der alle 
enten ikke var levendefødte eller døde som helt små!
Dette dybt betændte miljø skildres som den rene galimatias og kostumekomedie af den mærke-
lige græske instruktør i denne mærkelige historie. Hoffets stærke kvinde, Sarah Churchill, styrer 
på mange måder den ynkelige, gigtplagede og humørsyge dronning. Så ankommer som den 
tredje kvinde Abigail Hill, en fattig slægtning, som Sarah giver et job ved hoffet. Det skulle hun al-
drig have gjort! For Abigail ved hvordan man får magt og indflydelse, og snart er hun dronningens 
nye ”Favourite” og magtkampen kan gå i gang!
Dette magtspil er dybt fascinerende, præcist, ubehageligt og gennemsyret af liderlighed. Man ry-
stes, ler og forarges. De tre hovedroller spilles helt eminent – Olivia Coleman som dronningen fik 
Oscar for bedste kvindelige hovedrolle – og man indser, hvad der vel har været filmens skabers 
ide, at der ikke er så langt som man skulle tro mellem magtkampene – også imellem kvinder! - 
dengang og nu.

Medvirkende: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz  

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. 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:  Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley Jr.



Gørlev Auto
Værksted

Morten & Henrik Pedersen
Slagelsevej 10 - 4281 Gørlev

Tlf. 58 85 88 99

-din bil’s specialist !



The house that Jack built
Trofaste medlemmer af Gørlev Filmklub kan sikkert tænke sig til, at aftenens film, ligesom Utøya, 
har givet anledning til stor diskussion og uenighed i bestyrelsen under årets filmvalgmøde. Her 
drejer det sig om filmens ubehagelige vold, der får nogle til at fravælge den. Modsat kan man 
hævde, at Lars von Trier uden tvivl er Danmarks mest betydelige originale filmskaber, og at vi har 
vist de fleste andre af hans film gennem tiden, så burde hans nyeste værk ikke kunne vises i en 
filmklub, der vil kalde sig seriøs? Det sidste synspunkt vandt, kan I forstå, men nu er medlemmer-
ne præsenteret for det andet – og advaret!
I filmen møder vi Jack, der aldrig blev arkitekt, så han kunne bygge sit eget hus, men i stedet blev 
seriemorder, der betragter de 5 mord, han begår over en årrække som sit kunstværk. Han må 
kaldes psykopat, men også en charmerende, egoistisk narcissist. Lige som navnebroren Jack 
the Ripper fotograferer han sine ofre og sender dem til en avis, og han fører diskussioner om sit 
”kunstværk” med Hr. Verge, som repræsenterer romantikkens kunstsyn om det gode, det sande 
og det skønne. Grusomheden og sadismen afløses her af sort humor, så man med Sdf’s anmel-
ders ord ”er ubehageligt underholdt – på trods”.

Centaur
Aktan Arym Kubat                                    89 min.

5. dec. 2019

Det er sjældent, vi får tilbudt film fra Kirgisistan, så vi er lydhøre, når det sker!
Filmens hovedperson, Centaur, bor på landet med sin døvstumme kone og søn. Han flirter også 
med enken Sharapat, som sælger hans yndlingshjemmebrændt på torvet, men hans altoverskyg-
gende lidenskab er heste. Centaur er nemlig af den formening, at kirgiserne nedstammer fra det 
mytologiske væsen kentauren, halvt menneske, halvt hest, og af og til stjæler han den lokale 
matadors væddeløbsheste for ekstatisk at ride dem ud over stepperne i måneskinnet. Egnens 
egentlige hestetyv, der er Sharapats elsker og stjæler heste for at sælge dem til slagteriet, lægger 
en fælde for sin rival, og så er historien i gang.
Det er en imponerende film, der fortæller om en uddøende kultur splittet mellem tradition og mo-
dernitet, religion og rationalisme. Det lykkes ifølge Sdf’s anmelder for filmens skaber at knytte de 
mange tråde sammen til et storladent, tragisk epos, som er absolut seværdigt.

Green Book
Peter Farrelly                                         130 min.

Filmen, vi viser efter maden, foregår i 1962, og bogen som har givet filmen dens titel var dengang 
en virkelig bog, en rejseguide for sorte mennesker, der oplyste dem om hvor i sydstaterne de kun-
ne spise og overnatte uden at komme i karambolage med sydstaternes rigide racelove.
Filmen er en klassisk fortælling om modsætninger, der mødes. I denne udgave Tony, den primitive 
dørvogter i en natklub, og Don Shirley, doktor i psykologi og feteret pianist. Og ikke at forglemme: 
Tony er hvid italiensk-amerikaner, Don er sort. Tony bliver, da han bliver arbejdsløs, hyret som 
chauffør for Don, da han skal på koncertturné i Sydstaterne. Handlingen udgøres så af hvad de 
to kommer ud for undervejs, og den udvikling de gennemgår, både indbyrdes og i forhold til om-
givelserne.
Det er en både klog og morsom feel-good-film i et klassisk amerikansk filmsprog.

DOBBELTFILM-
ARRANGEMENT

Lør. 16. nov. 2019 
klokken 19.30

21. nov. 2019

Medvirkende: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Lars von Trier                                         153 min.
Medvirkende: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan

Medvirkende: Aktan Arym Kubat, Taalakian Abazova, Bolot Tentimyshov





Unge Astrid

16. jan 2020

Pernille Fischer Christensen                  118 min.

Vi starter det ny år med en dejlig film, som flere i bestyrelsen har set og varmt anbefalet. På en-
gelsk hedder den ”Becoming Astrid”, en god titel, der viser, at der er tale om en udviklingshistorie, 
en næsten dokumentarisk historie om hvordan den unge Astrid Lindgren bliver til forfatteren af 
samme navn. Et menneske, der nok fra starten er noget særligt i sig selv, men som primært formes 
af livet.
Vi møder den 16-årige, livlige og selvstændige bondepige, der på baggrund af sin skrivelyst an-
sættes på den lokale avis og der forføres af den voksne, gifte redaktør. Hun må føde i dølgsmål i 
København og efterlade barnet der og siden under usle forhold uddanne sig i Stockholm, før det 
omsider lykkes hende at få sønnen med hjem som treårig og få ham til at klare dette skift ved at 
fortælle ham historier. Og derved opdage sine evner som forfatter.
Som den unge Astrid er Bille og Pernille Augusts datter Alba helt betagende. Takket være hende og 
det dygtige ægtepar bag filmen, manuskriptforfatteren Kim Fupz Aakeson og instruktøren Pernille 
Fischer Christensen er denne film blevet en helt ekstraordinær bio-pic.

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

Ordets magt

30. jan 2020

Yvan Attal                                                 95 min.

Aftenens film fortæller historien om mønsterbryderen Neïla, en ung, kvik fransk-arabisk kvinde, 
der trods en opvækst i ghettoen er kommet ind på det prestigefyldte jurastudie på et fransk uni-
versitet. Her undervises hun bl.a. af den brillante professor Pierre Mazard, der nok er dygtig, men 
også på mange måder en reaktionær provokatør med sexistiske og racistiske holdninger. Efter at 
have ført sig frem på det groveste over for Neïla, får han en velfortjent reprimande af universitets-
ledelsen og tvinges til at coache Neïla op til de franske universiteters prestigefyldte konkurrence 
i retorik, en disciplin der dyrkes langt mere i den franske tradition end vi kender det herhjemme. 
Og det kommer der mildest talt en underholdende tvekamp ud af! Man kan dårligt tænke sig en 
større modsætning end de to, men de kan også give hinanden noget, viser det sig. Det er ikke 
nogen speciel ”stor” film, men den skildrer et kultursammenstød meget skarpt, varmt og under-
holdende.

2. jan. 2020

Medvirkende: Alba August, Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Maria Bonnevie

Medvirkende: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha





Shoplifters
Hirokazu Kore-eda                                 121 min.

Den japanske instruktør Kore-eda, hvis film Søstre og Min søns familie vi tidligere har vist i klub-
ben, har endnu engang lavet en gribende film om familien, der vandt guldpalmen i Cannes sidste 
år. I Japan, hvor den traditionelle familie er i opbrud, er det et gennemgående tema for Kore-eda, 
at en familie ikke er noget givet, man får, men noget man skaber.
Aftenens film handler om en kærlig familie, eller vel rettere en sammenbragt gruppe af mennesker, 
der ernærer sig på samfundets bund ved småsvindel og rapseri. Faren og sønnen finder en dag 
en lille forladt pige med tegn på børnemishandling, og deres logiske valg er at indlemme hende i 
familien. Yuri er den ”lillesøster”, de ikke vidste, de manglede, og langsomt sætter hendes tilstede-
værelse vidt forskellige følelsesmæssige skred i gang hos de enkelte familiemedlemmer.
Det er en film Sdf’s anmelder anbefaler varmt til alle filmklubber.

27. feb. 2020

Denne film blev også - som den tredje i rækken efter Utøya og The House that Jack built -dis-
kuteret voldsomt på årets filmvalgmøde i bestyrelsen. For aftenens libanesiske film fortæller en 
grusom historie om fattigdommens og immigrationens mishandlede børn. Det er sørgeligt, ubeha-
geligt og gribende at overvære. Men denne gang var alle dog enige om, at der var tale om en film, 
som alle burde se - om end det bliver med gråden i øjnene.
Vi følger filmen igennem den 12-årige Zain, der lever i Beirut. Kapernaum betyder kaos på arabisk 
og er jo også den bibelske by hvor Jesus boede en overgang, selv om det vist ikke har nogen 
betydning i filmen. Og kaos hersker i barnets liv. Han stikker af hjemmefra, da hans forældre gifter 
hans yndlingssøster til en gammel mand, der ejer deres hus. På sin flugt møder han en etiopisk il-
legal indvandrerkvinde med en baby, som Zain må tage sig af, da hun en dag ikke kommer tilbage. 
Snarrådig og opfindsom er han, men det er jo et umenneskeligt liv, som han med rette anklager 
sine forældre for at have sat ham ind i.
Filmen har dokumentariske træk, men låner også fra eventyret. At den har kunnet laves er et mi-
rakel. Sjældent har man mødt så gribende en barne”skuespiller” som Zain, og sjældent har man 
fulgt så gribende historie.

13. feb. 2020

Joker 2

12. marts 2020

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

Kapernaum
Nadine Labaki                121 min.
Medvirkende: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife Treasure Bankole

Medvirkende: Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu



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!

Carla Simòn                                            97 min.

Aftenens film kaldes ”en spansk perle af en film”. Historien ses med den 6-årige Fridas øjne. Hun 
har mistet begge sine forældre, moderen er netop ved filmens start død af aids og faren forsvun-
det for lang tid siden. Derfor skal Frida flyttes fra Barcelona og anbringes hos onkel og tante og 
deres lille barn i en katalansk landsby.
Filmen er selvbiografisk, fortæller den debuterende instruktør. Frida føler sig spærret inde i en 
usynlig boble af sorg, ensomhed og desorienteret følelse af uafklarethed, så det bliver en lang, 
ubærlig sommer. Filmen bliver dog aldrig sentimental, selv om den med sit tætte nærvær og med 
en række utroligt ægte børneskuespillere er tæt på at være en tåreperser. Der er tale om et beta-
gende smukt og livsbekræftende opvækstdrama, som filmklubbens medlemmer så hver især kan 
gå til deres sommer med i bagagen.

Kort GENERAL-
FORSAMLING

før fi lmen

23. april 2019

Àga

26. marts 2020

Milko Lazarov                                          96 min.
Aftenens film er bulgarsk, og dens finansiering tysk og fransk, men den føles på alle måder rundet 
af den oprindelige sibiriske kultur, hvori den foregår. De to hovedpersoner er et gammelt par af 
egnens oprindelige befolkning, der holder deres folks traditioner i hævd. De bor i en såkaldt yurt, 
et rundt telt, og dagenes og årstidernes rytme har været den samme i mange år. Nanook har dog 
lagt mærke til, at tøvejret kommer tidligere, og der er mindre vildt at jage, tingene er ikke helt som 
de var engang. En ung mand kommer på besøg og bringer nyt om deres datter Ága, som forlod 
dem efter et skænderi, og nu arbejder i en diamantmine og lever i en anden mere urban og mo-
derne kultur. De enes om at besøge hende.
Historien folder sig blidt ud med en eftertænksom, men aldrig kedelig rytme, og begge hovedrolle-
indehaverne yder formidable præstationer. Som man kan forstå er det en stille, ligetil og gribende 
film, der fortæller en historie om kulturmodsætninger, sorg og forsoning.

Medvirkende: Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Sergei Egorov

Medvirkende: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí

Sommeren 93



 

 
Medborgerforeningen i Den Gamle Biograf 

Kulturkalender 2019-20 
 

Mandag d. 23/9 2019 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. 
Til denne aften serverer vi Irish Stew til 50 kr. mod 
forudbestilling på e-mail: medborgerdgb@gmail.com.  
 

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

Onsdag d. 25/9 2019 kl. 19.30 Teaterforeningen Femkanten præsenterer: 

 

”Krigen har ikke et kvindeligt ansigt” 
En teaterforestilling af Pia Rosenbaum og Thommas 
Kolding. 
Nobelprisvinder 2015 
Se mere på www.5kanten.dk   

Mandag d. 28/10 2019 kl. 19.30 Jazz-aften 

 

 

Peter Jessens Jazz trio spiller dejlig og alsidig 
kammerjazz med fortolkninger af den danske og 
nordiske sangskat, amerikanske evergreens og 
smægtende latins, udført i dejlig afslappet Finn 
Ziegler/Svend Asmussen-stil. 
Der kan købes en lille platte til 50 kr. Bestilles på  
e-mail: medborgerdgb@gmail.com 
 

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

Mandag d. 25/11 2019 kl. 19.30 Bulgarsk temaaften 

 

med Orfeus Balkan Ensemble 
Balkan - og ikke mindst Bulgarien - er kendt over hele 
verden for sin fantastiske folkemusik. Musik der er 
nuanceret, ækvilibristisk, kompleks, melodisk, med en 
smitsom energi og stor følelsesmæssig dybde.  
Vi tilbyder CEVAPIC (Balkan ruller) m. tilbehør til 50 kr. 
Bestilles på e-mail: medborgerdgb@gmail.com 
 

Entré 100 kr. for medlemmer,  
130 kr. for ikke medlemmer. 
 

Mandag d. 13/1 2020 kl. 19.30 Nytårskoncert  

 

Musik og bobler 
Kammerorkestret spiller akustiske instrumenter og synger 
på dansk. Bandet spreder sig over forskellige genrer 
indenfor rytmisk musik. 
Medborgerforeningen byder på champagne og 
kransekage. 
Der kan bestilles en snitte med rejer + et glas vin til 50 kr. 
på e-mail: medborgerdgb@gmail.com  
 

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

Torsdag d. 6/2 2020 kl. 19.30 Teaterforeningen Femkanten præsenterer: 

 

 

”Den komiske tragedie” 
Med Mette Rønne 
En Historie om at blive sig selv 
 

Se mere på www.5kanten.dk 
 
 

Mandag d. 24/2 2020 kl. 19.30 “Senior Stand-up i farver” 

 

Skuespiller, instruktør Jan Hertz  
har skrevet en nærværende dramatisk fortælling med  
stand-up tilsnit, fuld af morskab og følsomme situationer  
der tager fat i publikum. 
Til denne forestilling servers 3 teatersnitter til 50 kr. Kan 
bestilles på e-mail: medborgerdgb@gmail.com 

Entré 90 kr. for medlemmer 
120 kr. for ikke medlemmer 

Mandag d. 23/3 2020 kl. 19.30 Russisk temaaften 
 

 

 

 

TrojkA  
underholder med festlig russisk folkemusik, sang og  
smukke romancer. 
Der vil kunne bestilles en portion Borsjtj til 50 kr. på  
e-mail: medborgerdgb@gmail.com 
 

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

 
Medlemskab af medborgerforeningen koster 40 kr. årligt 

 

Se mere på: www.medborgerdgb.dk 
Eller www.den-gamle-biograf.dk 
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Musikcafèen
Når Dissing & Las går på scenen, er det med en 
selvfølgelighed, der får alle til at sænke skuldrene og 
åbne hjertet. Sange og historier fører os ud i en fanta-
sifuld version af voksenlivet, hvor lykke og hårde tider 
og alt det ind imellem, kommer under kærlig behan-
dling. Indbyrdes forståelse og smidig timing, præger 
musikken. Musikalsk bevæger vi os mellem ameri-
kansk musiktradition og den danske sangskat. Altså; 
folk/rock/pop/blues/salme.

30/8 – 19   ”Trioen Dissing & Las”

27/9 – 19    ”Anne Mette Elten m. guitarist”
Alle kender ”Hjem til Århus”, På Slaget 12’s store hit 
fra 1986. Men vidste du, at forsanger Ann-Mette Elten 
udkom på LP allerede som 12-årig? Eller at hun som 
barn mange gange sang på Aalborgs havne- knejper? 
Ann-Mette fortæller levende og veloplagt om barn-
dommens oplevelser som frelserpige, hvordan det var 
at slå igennem som et lyn fra en klar himmel med På 
Slaget 12, samt hvad der stadig driver hende som san-
gerinde. Hun vil synge et udvalg af sine mest kendte 
sange.                                                                                                                               

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 -    Entre: 125/100kr

Som 12-13 årig kunne jeg fornemme, at det var i 
musikkens verden jeg kunne gøre en forskel – og 
sådan blev det. Jeg er taknemmelig for, at jeg har 
kunnet leve af og med musikken hele mit voksne liv. 
Jeg spiller i kirker, store musikhuse, mindre kultur-  
huse og forsamlingshuse. Alle steder kan man regne 
med, at formidlingen har den samme oprigtige intens-
itet, og at min musik efter forholdene bliver leveret i 
den bedste mulige udgave.

25/10 – 19   ”Kristian Lilholt”  

15/11 – 19   ”Bente Kure & Leif Ernstsen”
Spillesteder, festivals, kursuscentre, kongresser, sko- 
lebørn og foreninger i hele Danmark, har gennem  tre 
årtier nydt godt af de to talentfulde musikeres alsidige 
optræden. Et repetoire, hvor de blander lige dele al-
vor, humor, eftertænksomhed, grin, stilhed og gang-
i-den. Efterhånden med hovedvægten på deres egne 
sange og melodier inclusive oversættelser fra både 
engelsk, norsk og svensk, men krydret med både Jeppe 
Aakjær, Sigfred Pedersen, Halfdan Rasmussen, Benny 
Andersen, Wiehe og Afzelius.                                                                                                            

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 -    Entre: 125/100kr

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 - Entre: 125/100kr.

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 - Entre 125/100kr. 

29/11 – 19  Kurt Ravn akk. af 
Carl Ulrik Munk Andersen - Klaver og Birgit Lindum – Obo

Julekoncert med Kurt Ravn.  
For Kurt Ravn er julekoncerterne blevet en fast tra- 
dition, og i den sammenhæng har han udgivet jule-
albummet ”Årets Julekoncert”, som rummer såvel 
muntre som stille og inderlige julesange og -salmer.

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 -    Entre: 150/125kr

15/12 – 19  Julecafé med musikgruppen ”Lørdag formiddag”

Der bliver mulighed for at få rørt sangmusklerne! 
Vi sælger gløgg og æbneskiver.                        

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

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. 

Arr. i samarbejde med Rytmisk Center  Kalundborg


