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Forord

Det er mig en stor glæde at præsentere Gørlev Filmklubs program for vores sæson nr. 34.
Denne sæson byder på i alt 18 film. Fra så forskellige lande som Sydkorea, Indien, Spanien, England,
samt naturligvis Danmark, Frankrig & USA. De 16 filmtitler har bestyrelsen udvalgt. Lige efter jul
efter jul får I, som sædvanlig, lov til at tilvælge to jokerfilm.
Årets dobbeltfilmsarrangement lørdag d. 7 november bliver i musikkens tegn. Først den
humørfyldte feelgood film BLINDED BY THE LIGHT, fyldt med Bollywood stemning og Bruce
Springsteen musik. Herefter er det den legendariske gospelkoncert AMAZING GRACE
med Aretha Franklin fra 1972. Optagelsen, der endelig blev klippet færdig og udgivet forrige
år. En dobbeltfilm aften jeg glæder mig meget til.
Af det øvrige filmprogram glæder jeg mig især til at se filmen ONKEL. En lille lokal og varmhjertet
sønderjysk film, der helt uventet fik bred succes i Danmark, og gik ganske længe i biograferne.
Filmen DE SÆRLIGE er noget særligt! Tankevækkende og godhjertet fransk socialrealisme
fra folkene bag ”De urørlige”.Herudover skal også nævnes Malou Reymann’s følelsesladede
EN HELT ALMINDELIG FAMILIE. Hvor man virkelig mærker, at det er en personlig historie
fra instruktørens hånd.
Sidst skal nævnes det sydkoreanske filmmirakel PARASITE, der krydser genrer, forvirrer, overrasker
og fortryller sit publikum. Og som tog OSCAR statuetten for årets bedste film. Vel sagtens første gang
en ikke amerikansk film tog den filmpris.
Vi åbner sæsonen torsdag d. 10 september med Ken Loach seneste film SORRY WE MISSED YOU
Dog afholder vi ugen før - torsdag d. 3 september – generalforsamlingen for 2019, der måtte aflyses
i sidste sæson pga. corona-nedlukningen.
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: ”De særlige”,”SIR”, ”En hvid hvid dag” og ”Smerte og ære”.

Generalforsamling torsdag d. 3 september
HUSK!
vores aflyste generalforsamling 2019
fra sidste sæson, da vi måtte lukke ned pga. Corona.
Den afholdes nu torsdag d. 3. september kl 19:30
i Den gamle Biograf .
Vi byder på gratis kaffe, kage og film.

“DRONNINGEN” med TRINE DYRHOLM
Valgt som JOKER i sidste sæson

Praktiske Oplysninger
Sæson:
Sted:

34. sæson - Fra d. 10/9 - 2020 til d. 15/4 - 2021
Den gamle Biograf , Østerled 25 , 4281 Gørlev

Tidspunkt:
Alm. filmaftener torsdage i ulige uger.
Dørene åbnes kl. 19.00 - Filmstart kl. 19.30
Cafe:

Er åben en halv time før filmen og i forbindelse med pause halvvejs.

Indmeldelse : Medlemskontingent og film kan indbetales på konto i Sjællands Sparekasse:
Reg.nr. 0540 - konto: 0001005425 - Husk at skrive afsendernavn!
Eller betales 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 MobilePay
Medlemskab:
Filmpriser:

1 film
3 film
6 film
10 film
14 film
18 film

30 kr.
50 kr.				
135 kr.		gennemsnitlig filmpris 45 kr.
240 kr.		gennemsnitlig filmpris 40 kr.
350 kr.		gennemsnitlig filmpris 35 kr.
420 kr.		gennemsnitlig filmpris 30 kr.
450 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 !
Internet og mailservice:
Besøg vores hjemmeside på www.den-gamle-biograf.dk
Følg os på www.facebook.com/gorlevfilmklub
Eller tilmeld dig mailservice på gorlevfilmklub@gmail.com hvor du får en email
3-5 dage før hver film! Med info og filmtrailer.
Yderligere oplysninger:
Fås hos Filmklubbens formand : Paw Larsen – 40 57 88 04
Eller hos kasserer :
Birthe Parbst – 40 31 01 43
Bestyrelse:
Hjælpere:

Paw Larsen, Steen Lund, Annelise Hamrum, Birthe Parbst, John Parbst,
Ulrik Dantzler
Peter Breinholt ,Ole Ystrøm
Husk! Der er etableret teleslynge i Den gamle Biograf.

10. sept. 2020

Sorry we missed you
Ken Loach

101 min.

Medvirkende: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor

Familien Turner i Newcastle i det nordøstlige England kæmper for at få det hele til at
hænge sammen. Faren, Ricky, køber en varevogn, så han kan få arbejde som selvstændig chauffør, tilsyneladende en fordelagtig ordning, men i virkeligheden en udsat
og rettighedsløs position. Konen arbejder i hjemmeplejen, hvor der aldrig er tid nok til
de syge og gamle.
Englands grand old socialrealistiske instruktør, Ken Loach, har lavet en ny udfordrende
film, hvor han viser vilkårene for den engelske arbejderklasse. Det har han gjort mange
gange før, og altid fremragende, og vi i Gørlev Filmklub har fulgt ham tæt, sidst i sæson
2017-18, hvor vi viste den gribende film om arbejdsløses vilkår ”Jeg, Daniel Blake”.
Aftenens filmtitel refererer til den seddel, som Ricky som chauffør lægger, når pakkemodtageren ikke er hjemme, men den henviser jo også symbolsk til de mennesker på
bunden, som samfundet har valgt at overse.

24. sept 2020

En helt almindelig familie

Malou Reymann

93 min.

Medvirkende: Mikkel Boe Følsgaard, Kaya Toft Loholt, Rigmor Ranthe, Neel Rønholt

Aftenens film er en stærk, dansk debut om et kontroversielt emne, og den viser samtidig, hvor langt vi er kommet de sidste 20 år i kønsdiskussionen. Filmen handler nemlig
om et kønsskifte, og om hvordan ægteparret Helle og Thomas bliver til Helle og Agnete
hver for sig. Det er en familiehistorie set gennem den 11-årige Emmas øjne. Farens
hormonelle selvrealisering er en rystelse, der skaber nye brudflader og alliancer i familien. Emma føler, at hun mister faren, hvorimod den ældste datter i konfirmationsalderen
oplever, at hun nu har fået en åndsfælde i kvindelige udtryksformer.
Det er et gribende hverdagsdrama om, hvordan man skal tackle det, når spillets regler
pludselig laves om. Og Mikkel Boe Følsgaard er fremragende i den svære rolle som
Thomas/Agnethe.

8. okt. 2020

Parasite

Bong Joon-ho

132 min.

Medvirkende: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong

Vi viser selvfølgelig sidste års sydkoreanske guldpalme- og Oscarvinder, den foruroligende allegori over rig og fattig i den moderne verden.
Filmen viser, hvordan en fattig familie ved en tilfældighed får adgang til en rig familie,
og hvordan alle, søn, datter, far og mor ansættes i det rige hus uden at herskabet ved,
at de er i familie med hinanden.
Denne lidt farceagtige første del af filmen, afløses af en iskold gyserdel…
Men instruktøren har bedt om, at man ikke afslører for meget…så vi standser her…!
Priserne har som sagt regnet ned over filmen, og Claus Christensen kalder filmen et
”hovedværk i moderne filmkunst” i sin anmeldelse i filmtidsskriftet Ekko.

STØT VORES ANNONCØRER
- DE STØTTER OS !

22. okt. 2020

De
særlige
Olivier Nakache, Èric Toledano

114 min.

Medvirkende: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Bryan Mialoundama

Hvis nogen synes titlen lyder bekendt, skyldes det ikke en tilfældighed. For få år siden
blev den franske komedie ”De urørlige” en kanon biografsucces. Den skildrede det underholdende møde mellem en handicappet millionær og hans sorte forstads-hjælper. Og
det er samme franske makkerpar, der har lavet aftenens film, som også skildrer et møde
mellem kontraster.
Filmen skildrer det store arbejde, som to idealistisk venner, den ene jøde, den anden
muslim, gør for henholdsvis svært autistiske børn og unge, og for unge arbejdsløse fra
de parisiske forstadsghettoer. De sidste ansættes til at mandsopdække de autistiske
unge, så det er muligt at give dem oplevelser på f.eks. ride- eller skøjtebanen og derved
ophæve den fysiske og/eller medicinske indespærring, som er samfundets eneste tilbud
til disse stærkt udadreagerende og selvskadende autister.
Nok er ”De særlige” ind imellem også sjov ligesom ”De urørlige” var det, men primært er
den oplysende og gribende. Det er en meget smuk og varm film!

5. nov. 2020

Onkel

Frelle Petersen

110 min.

Medvirkende: Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen, Ole Caspersen, Tue Frisk Petersen

Ude på landet i et næsten dokumentarisk setup arbejder den unge Kris og hendes invalide onkel, som hun hjælper på gården. Hun er splittet mellem udlængsel og loyalitet
overfor det sidste familiemedlem, hun har tilbage. Den lokale dyrlæge vækker hendes
gamle gymnasiedrømme om at studere til dyrlæge, og en ung mand fra kirkekoret hendes kærlighedsdrømme i dette bevægende drama om at være tilstede i livet.
Vi viste Frelle Petersens stærke debutfilm ”Et hundeliv” om to teenagepigers liv i under- og udkantsdanmark i filmklubben i sæson 2017-18. Instruktørens anden film er
også hentet derfra, ja instruktøren har endda i en periode boet og arbejdet på gården
i Sønderjylland, som filmen foregår på, og endog hentet sine skuespillere indenfor en
omkreds af 15 km, så de sprogligt fremtrådte autentiske. ”Det er en stille, langsom film,
der kryber ind i en, og der bliver den siddende”, som Sdf’s anmelder slutter.

DOBBELTFILMARRANGEMENT
Lør. 7. nov. 2020
klokken 16.00

Blinded
by
the
light
Gurinder Chadha
Medvirkende:

Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra, Aaron Phagura

114 min.

Man siger, at musik kan forandre verden, og det er netop, hvad Bruce Springsteens
rockmusik gør for den 16-årige Javed Khan, der som pakistansk 2.generationsindvandrer vokser op i Luton nord for London. Vi er i 1980’ernes Thatcher-periode med arbejdsløshed og racisme. Javed er en følsom dreng, der gerne vil væk fra både sin patriarkalske, pakistanske familie og Luton, og Springsteens musik og tekster bliver katalysator
for hans oprør og frigørelse. Musikken er ikke bare underlægning, men orkestreret som
uimodståelige musicals, som man griber sig selv i at synge med på. ”Det er en rigtig
feel-good-film, men man bliver altså så glad over at se Javed finde sin vej”, som Sdf’s
anmelder skriver.
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. 4. november
på tlf. 4057-8804 eller 4031-0143
Man er naturligvis velkommen til at se begge film eller blot den ene. Med/uden spisning.

!
-din bil’s specialist

Gørlev Auto
Værksted
Morten & Henrik Pedersen
Slagelsevej 10 - 4281 Gørlev
Tlf. 58 85 88 99

DOBBELTFILMARRANGEMENT

Lør. 7. nov. 2020
klokken 19.30

Aretha Franklin
Alan Elliott, Sydney Pollack

Medvirkende: Aretha Franklin, James Cleveland, Clara Ward, C.L.Franklin

87 min.

Aftenens anden film kan man ikke andet end at komme op i gear af! Også selv om man
ikke er speciel kristen eller til gospel. Ja, en film i egentlig forstand er det så heller ikke,
men en filmet kirkekoncert, der fandt sted i en ægte gospel-kirke i Los Angeles d. 13. og
14. januar i 1972. Endda en rodet koncertfilmatisering med masser af synlige, klodsede
fotografer og dårlige klip og et stop midt i det hele, fordi nogen er kommet til at hælde øl i
lydanlægget! Men det gør alt sammen ikke noget, ja det forstærker faktisk autenticiteten
og indtrykket af tilstedeværelse. Selveste Sidney Pollack står som instruktør, men af en
eller anden grund er filmen aldrig blevet færdiggjort og udsendt. Det er den heldigvis så
nu!
Som sagt, selv om man ikke kender meget til den musikalske genre og en af dens store
stjerner, så er det en stor oplevelse at se og høre Aretha Franklin, musikerne og ikke
mindst gospelkoret folde sig ud. Musikalitet og energi pumpes simpelthen ud af lærredet, så selv vi reserverede gørlevborgere garanteret ikke kan undgå at blive revet med!

19. nov. 2020

Krudttønden
Ole Christian Madsen

153 min.

Medvirkende: Nikolaj Coster-Waldau, Lars Brygmann, Albert Arthur Amiryan, Jakob Oftebro,
Sonja Richter

Spillestedet på Østerbro, som har givet navn til aftenens film, kender vi jo bedst som
stedet, hvor Danmarks hidtil eneste terrorangreb tog sin begyndelse. Manuskriptforfatter
og instruktør Ole Chr. Madsen har lavet filmen herom, ligesom Erik Poppe gjorde for
Norges endnu værre terrorangreb i Oslo og på Utøya, som vi viste i filmklubben sidste
år. Begge film er sobre og taktfulde i deres fremstilling trods deres forfærdelige emne.
I aftenens film er formålet så tydeligt at skabe et præcist og overskueligt billede af, hvordan landet lå og byen så ud, da skuddene faldt. Skiftet mellem lange talescener og korte
sekvenser, mellem selskaber i middelklassehjem og overvågningsbilleder af det danske
parallelsamfund, skaber både filmisk fremdrift og virkningsfulde personportrætter. Det er
på en gang ”en respektfuld og rasende film”, som Sdf’s anmeldelse så originalt slutter.

3. dec. 2020

I trygge hænder

Jeanne Herry

110 min.

Medvirkende: Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Èlodie Bouchez

Aftenens film er et rørende og velspillet adoptionsdrama. En ung studine ankommer til
fødegangen i den franske by Brest og føder en søn, hun ikke vil have. Personalet kalder
ham Theo, som så skal bortadopteres. Klar til adoption er Alice, der i 10 år har ventet
herpå, og som selv om hun er fraskilt alligevel ved en ny lov har fået muligheden herfor.
Men først er der en fortrydelsesret i 2 måneder og Theo skal altså i pleje.
Hele systemet kommer vi igennem i denne film, der ikke er et kritisk dokudrama, som
man måske kunne forvente, men en film der viser at systemet virker! Historien udvikler
sig til et ganske rørende kammerspil, hvor vi møder alle de sympatiske og omsorgsfulde
mennesker, der er involveret i adoptionsprocessen. ”Det er en varm, rolig, humanistisk
og optimistisk fortælling, og vi har også brug for sådan en film”, som Sdf’s anmelder
slutter.

17. dec. 2020

SIR

Rohena Gera

99 min.

Medvirkende: Tillotama Shome; Vivek Gomber; Ahmareen Anjum; Geetanjali Kulkarni

Indien er kendt for sine Bollywood-film, men aftenens film viser, at der også laves andre og mere seriøse film i Indien. Langsomt og smukt skildrer SIR to meget forskellige
indere i storbyen Mumbai. Den desillusionerede overklassedreng Ashwin, der både har
et mislykket arrangeret ægteskab og en tid i USA med forfatterdrømme bag sig, før han
kaldes hjem for at indgå i farens store entreprenørvirksomhed, og den fattige landsbypige Ratna, tvangsgift som helt ung og enke uden forsørgelse efter få måneder, der må
tjene som tjenestepige i byen, men stadig har sine store, næsten umulige designerdrømme intakt. Ensomt i storbyen lever de to op og ned ad hinanden – de ses ofte hver
for sig alene i hvert sit billede i den smukt fotograferede film. En kærlighed udvikler sig
langsomt mellem dem, men en umulig en af slagsen, fordi Indiens klasse- og kastesystem synes uoverstigeligt.Filmen giver et fint indblik i det moderne Indien, og historien
gør et stærkt indtryk.

7. jan 2021

Ud at stjæle heste
Hans Petter Moland

123 min.

Medvirkende: Stellan Skarsgård, Tobias Santellman, Jon Ranes, Danica Cursic

Aftenens film er en romanfilmatisering, den norske forfatter Per Pettersons berømte
bestseller. Bogen er fortalt i erindringsglimt og er svær at genfortælle, men det lykkes i
filmen at samle handlingstrådene. Den halvgamle, knudemand Trond sidder i en hytte
langt oppe i Norge og glæder sig til at fejre nytårsaften med sig selv. Men så støder
han på en nabo, som viser sig at være en mand, som han kendte for 50 år siden, den
sommer, hvor Trond var 15 og Tronds far forberedte sit helt store svigt. Han forduftede
nemlig med den kvinde, Trond allerhelst ville være sammen med, men som desværre
også var den kvinde, som faren ønskede at starte et nyt liv sammen med.
Det er en af de fortællinger, hvor fortælleren ser på sit yngre jeg og omsider forstår, hvad
der skete. Og at det er lykkes at samle trådene i en smuk, smuk filmatisering er ganske
enkelt imponerende.

21. jan 2021

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

31. jan. 2021

Apocalypse now: Final cut
Francis Ford Coppola				

Medvirkende: Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall

182 min.

NB Søndag 31.1.2021, kl. 14.00 – 17.30
Nu og da viser Gørlev Filmklub klassikere, eller ekstra lange film, der ikke egner sig
til en normal torsdagsaften, en søndag eftermiddag. I år er det Francis Ford Coppolas
berømte Vietnamfilm fra 1979, der i final cut udgaven fra 2019 har fået billede og lyd
restaureret og fremstår endnu stærkere som et billede på krigens absurditet.
I filmen sendes den unge, amerikanske officer på en mission op ad floden gennem Vietnams jungle for at finde oberst Kurz, der som en slags gud har skabt et rædselsregime
på grænsen til Cambodia. Hans opgave er at dræbe ham!
Selv om man har set filmen før, bør man unde sig selv at se den igen i denne udgave, for
den er et mesterværk. En rejse til helvede med uforglemmelige passager med musik af
Jim Morrison This is the End og Wagners Valkyrieridt. En rejse, der som i filmens forlæg,
Joseph Conrads roman Mørkets hjerte fra 1902, handler om det mørke, der hersker i
alle menneskers indre og som kan gøre dem vanvittige og skabe krigens absurditet.

En hvid hvid dag
Hlynur Pàlmason

4. febr. 2021

109 min.

Medvirkende: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason

Island brillerer på filmområdet i disse år. Også på krimiområdet, som aftenens film velsagtens må rubriceres under, selv om den mest fremstiller en mands traumebearbejdning.
Filmen skildrer en politimands liv efter hans kones død ved en trafikulykke. Han lukker
sig inde og vil ikke tale om sit tab, men tingene ændrer sig, da han under oprydningen af
konens efterladenskaber opdager, at hun har været ham utro.
”Med En hvid, hvid dag gør den unge instruktør et uudsletteligt indtryk og indtager sin
plads blandt europæisk films største talenter. Han har her begået en lille perle af en
”traume-krimi”, der lydefrit opnår harmoni mellem kunstnerisk udtryk og engagerende
fortælling”, som filmtidsskriftet Ekkos anmelder slutter sin rosende omtale af filmen.

Løfte ved daggry

Eric Barbier

18. febr. 2021

131 min.

Medvirkende: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon

En underholdende fransk selvbiografi danner grundlaget for aftenens film, der altså er
en såkaldt ”bio-pic”. Romain er født allersidst i zarens Rusland og vokser op som alenebarn med sin mor i mellemkrigstiden. Først under ret barske forhold i Vilnius, derefter i
et mere blomstrende Nice. Begge steder er opdragelsen præget af moderens store ambitioner på barnets vegne. Under 2.verdenskrig deltager han som flyver i de frie franske
styrkers luftvåben og dekoreres for sit mod.
Men filmen handler næsten mere om hans fantastiske og altdominerende mor, der synes i stand til at klare sig under alle forhold og med sin grænseløse kærlighed og storhedsdrømme på sønnens vegne fylder hans liv. Charlotte Gainsbourg, som vi kender
så godt herhjemme fra Lars von Triers film, er fremragende som denne ”store moder”.
Filmen er en charmerende og underholdende hyldest til moderkærligheden.

STØT VORES ANNONCØRER
- DE STØTTER OS !
Hilsen Gørlev Filmklub

4. marts 2021

Smerte og ære
Pedro Almodòvar

113 min.

Medvirkende: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas

Spaniens store gamle instruktør har lavet en sikkert ganske selvbiografisk film. Vi møder instruktøren som desillusioneret og neurotisk optaget af sit skrantende helbred. Han
kan ikke længere skabe film, og hvad er der ved livet, hvis man ikke kan lave film? Et
møde med en skuespiller, der medvirkede i hans store succes for 32 år siden, kan måske løse op for instruktørens krise. Og endnu et gensyn med en gammel kæreste, som
instruktøren svigtede, men aldrig har glemt, giver anledning til nye minder. Og minder
er jo bearbejdelse af levet liv.
Det er en smuk, varm og kærlig film med store skuespilpræstationer. Specielt er Antonia
Banderas fremragende som instruktøren, og Penelope Cruz er jo altid dejlig. Mange
anmeldere mener, at filmen her burde have vundet palmerne i Cannes, og at det er
Almodovars bedste film.

18. marts 2021

Joker 2

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

Kort GENERALFORSAMLING
før filmen

Gøg og Gokke

15. april 2021

Jon S. Baird

98 min.

Medvirkende: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson, Nina Arianda

Vi slutter sæsonen med en både sjov og filmhistorisk spændende film.
Stan Laurel (1890 – 1965) og Oliver Hardy (1892 – 1957) – med andre ord Gøg og
Gokke – var titaner i pionertiden for amerikansk film, og John Bairds film begynder her:
På settet til ”Way out West”, deres kostelige westernparodi. Begge mænd er bitre og
frustrerede, synes de underbetales af producenten og har lige lovlig meget gang i den
mht spil og damer. Så springer vi til 16 år senere, da parret er blevet turnerende anakronismer for halvtomme sale i England. Der er op- og nedture i det følgende og begge
mænd har helbredsproblemer.
Det er et bittersødt, charmerende og nostalgisk portræt, der tegnes af de to komikere.
Venskabet mellem dem er rørende skildret, så man både ler og græder.

Medborgerforeningen i Den Gamle Biograf
Kulturkalender 2020-21
Mandag d. 7/9 2020 kl.19.30

5kanten præsenterer
HURRA - JACOB MORILDS 20-ÅRS
JUBILÆUMSFORESTILLING
Så er der en ny regering…eller er der bare andre ansigter
på de samme fejltagelser?
Solen skinner og fuglene fløjter…ja, men ka’ de egentlig
andet?
Skal man grine eller græde over Verdens Tilstand…og
hvis man gør begge dele samtidig, er det så kriminelt
krænkende – og i så tilfælde; for hvem?

Billetbestilling: www.5kanten.dk
Mandag d. 26/10 2020 kl.19.30

Fra kokkeelev til revydirektør
Flemming Krøll
blev landskendt i 1973 da han optrådte i TVs Musikalske
venner.
Oplev ham med humoristiske anekdoter, krydret med
sjove revyviser og monologer
Entré 90 kr. for medlemmer
120 for ikke medlemmer

Mandag d. 30/11 2020 kl.19.30

Historien om de gamle bukser
Bjarne Lisby debuterede som solist i Tivolis Vise Vers
Hus i 1971, 6 år senere i Studenterrevyen, hvor han
sideløbende begyndte at skrive revytekster til bl.a.
Cirkusrevyen.
Hans første LP-plade indeholdt sangen om de gamle
bukser, og gav ham et sæsonengagement i Bakkens
Hvile. Det kulminerede med 3 sæsoner hos Bakkens
Andy, og i 2006 modtog han Bakkens Oscar
Entré 80 kr. for medlemmer
110 for ikke medlemmer

Mandag d. 11/1 2021 kl. 19.30

Nytårskoncert
Opera og bobler
Med Randi Gislason
Vi gentager succesen fra nytårskoncerten 2019.
Medborgerforeningen byder på champagne og
kransekage.
Entré 90 kr. for medlemmer
120 kr. for ikke medlemmer

Mandag d. 22/2 2021 kl. 19.30

Forårskoncert
Med Kammerorkesteret
Endnu engang et festfyrværkeri af energi når
orkesteret går på scenen. Efter Nytårskoncerten 2020
blev vi af flere opfordret til at engagere dem igen, så
det gjorde vi.
Entré 80 kr. for medlemmer
110 kr. for ikke medlemmer

Mandag d. 15/3 2021 kl. 19.30

“Længe leve Liva”
Med skuespiller Liselotte Krogager
som synger Livas sange. Nogle vil vække genkendelsens
glæde. Andre vil måske have nyhedens interesse, da
kabareten også byder på knapt så kendte sange. Derved
præsenteres "nye" sider af Liva. Det hele krydres med
små historier og anekdoter fra Livas liv.
Entré 90 kr. for medlemmer
120 kr. for ikke medlemmer

Medlemskab af medborgerforeningen koster 40 kr. årligt
Se mere på: www.medborgerdgb.dk
eller www.den-gamle-biograf.dk

Musikcafèen

”Nice Little Penguins” - AFLYST p.gr.af Corona
Siger man Nice Little Penguins kommer man uvægerligt til at tænke på bandet allerstørste hit ”Flying”. Det er nogle særdeles erfarne herrer, der er
klar til at vise, hvorfor Nice Little Pinguins stadig
regnes blandt de bedste livebands herhjemme.
Der er tale om varme popsange med rødderne
dybt forankret i pingvinernes kendte iørefaldende
melodiunivers. Spilleglæden er intakt og har været
det i over 25 år.
Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 - Entre 125/100kr.

25/9 – 2020

”Downtown Dynt”
Downtown Dynt består af 3 medlemmer, far og
sønner, nemlig John, Brian og Thomas O`Driscoll. Når de går på scenen, kan man altid forvente god smittende underholdning, og de mange
års erfaring på diverse scener ses tydeligt. Den irske folkemusik skinner igennem i deres repertoire,
men der sniger sig også et skotsk, engelsk eller
dansk nummer ind!

Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 -

Entre: 125/100kr

23/10 – 2020 ”Henrik Strube solo”
Henrik Strube er kendt fra rockbandet NO Name,
Røde Mor og Henrik Strube band. Med nærvær
overfor sit publikum lancerer Henrik Strube poetiske sange og underholdende indslag. Det er på
samme tid dybsindigt og let, lyrisk og menneskeligt og krydret med Henriks lyriske sange. Det er
uforligneligt! Det er sjovt! Det er livsbekræftende
og fyldt med indhold, det er Henrik Strubsk!
Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 - Entre: 125/100kr.

13/11 – 2020 ”Peter Ingemann & Stig Møller”
Kom og oplev et sus fra hippiedagene/Steppeulvene, når Stig Møller og Peter Ingemann besøger
Musikcafeen. Det er 2 af de største musikere fra
Flower Power tiden med ”Itsi Bitsi ta´med mig til
Nepal” og den lidt nyere sang ”Sikken dejlig dag
det er i dag”, hvem husker ikke de skønne sange.
Det er musik der skal opleves.
Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 -

Entre: 125/100kr

27/11 – 2020 “Alberte Winding Duo”
Arr. i samarbejde med Rytmisk Center Kalundborg

Nu kan du opleve Alberte Winding, der er kendt
for sin smukke, bløde stemme og lune nærvær.
Alberte gjorde sig for alvor bemærket i 90érne,
hvor hun storhittede med ”Tænder på et kys” og
”Lyse nætter”. Men Alberte er også kendt for
børnemusik/Åh abe koncerter hvor hun især er
kendt for sangen. ”Tju bang chokolademand”.
Glæd jer til en aften med smukke sange og lune
historier.
Caféen åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20 - Entre: 150/125kr

13/12 – 2020 Julecafé m/ 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: 30/20kr.
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.

