
Bjerringbro Biografs filmklub præsenterer følgende film i sæson 2015/2016:

Læs nærmere på www.bbfilmklub.dk

25. jan 2016 kl. 19.30 
Force Majeure
En svensk familie tager på 
skiferie i Alperne. Under 
morgenmaden på hotel-
lets terrasse truer en lavine 
med at vælte ind over dem. 
Familien slipper med skræk-
ken, men mor Ebba er cho-
keret over, at hendes mand, 
Tomas, stak halen mellem 
benene og svigtede hende 
og børnene i øjeblikkets pa-
nik. En reaktion, som Tomas 
hårdnakket benægter. 

30. nov 2015 kl. 19.30 
Nattergalen
Den kinesiske bedstefar tager 
sit barnebarn med tilbage til 
sin barndomslandsby. Turen 
bliver et møde mellem to gene-
rationer: En ældre mand, der 
ved en masse om traditionerne 
og naturen og en lille pige, der 
er opvokset i storbyens luksus. 
I starten er de to et umage par, 
men lige så stille begynder 
de at nærme sig hinanden og 
opnå en gensidig forståelse. 

26. okt 2015 kl. 19.30 
Leviathan
Mekanikeren Kolja bor på 
den nordrussiske Kola-halvø, 
hvor den korrupte borgme-
ster forsøger at købe hans 
hus. Kolja nægter og allierer 
sig med advokatvennen 
Dmitri. Men alle offentlige 
instanser synes at være i 
lommen på borgmesteren. 

28. sep 2015 kl. 19.30 
Jeg er ikke bange
Syditalien i 1970’erne: Den 
tiårige Michele opdager 
tilfældigt en dreng, der holdes 
som fange i et hul i jorden. 
Eventyret er hårrejsende 
virkelighed, for drengen er 
kidnappet fra sine rige foræl-
dre oppe i Norditalien ,og hvis 
kidnapperne ikke får deres 
løsepenge, er hans liv i fare.



24. apr 2016 kl. 19.30 
Overraskelsen
For at være højaktuelle væl-
ger vi senere sæsonnens 
sidste film blandt de nyeste 
film i foråret 2016

28. mar 2016 kl. 19.30 
Mr. Turner
Portræt af én af Englands 
største landskabsmalere, 
der både var elsket og 
hadet i sin samtid. Han om-
giver sig med adelen, men 
er absolut ingen gentleman. 
Han har flere elskerinder 
og forgudes desuden af 
sin husholderske, som han 
udnytter seksuelt. 

29. feb 2016 kl. 19.30 
Min søns familie
To japanske familier: Den ene 
velstående med et enebarn, 
der paces frem. Den anden 
fattig, men tilfredse med livet. 
En dag får den rige familie et 
opkald fra hospitalet: Noget 
tyder på, at deres nu 6-årige 
søn blev forbyttet med et 
andet barn på fødegangen... 

Pris: 
225 kr, der giver 
fri adgang til 5 
film. Billet til de 
øvrige film: kr. 45 
for medlemmer af 
filmklubben.

Arrangementer: 
Ved flere af filmene 
er der forskellige 
arrangementer - 
nærmere herom 
på hjemmesiden 
og i medlemsmail.

Bliv medlem: 
Tilmelding på           
www.bbfilmklub.dk
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