Bjerringbro Biografs filmklub præsenterer følgende film i sæson 2020/2021:

27. sep 2020 kl. 16.00
28. sep 2020 kl. 19.30
Parasite

25. okt 2020 kl. 16.00
26. okt 2020 kl. 19.30
Onkel

29. nov 2020 kl. 16.00
30. nov 2020 l. 19.30
La Belle Époque

24. jan 2021 kl. 16.00
25. jan 2021 kl. 19.30
Papicha

Historien om en fattig familie
af småsvindlere, der bor i et
slumkvarter i Sydkorea. En
original, kulsort og til tider
dybt forstyrrende komedie om
klasseskel med en handling
så kuleskør, at man er underholdt ud over det sædvanlige.
’Parasite’ modtog fire Oscars,
bl.a. for Bedste film, og den
blev hædret med Guldpalmen
på Cannes Filmfestival.

Vi følger den 27-årige kvinde
Kris, der lever som landmand
på en mindre gård i Sønderjylland.
Dramaet er særdeles dansk
i sit sønderjyske ophav og
lokation, men det centrale
dilemma er så universelt, at
filmen fik verdenspremiere og
endda vandt hovedprisen i
Japan på Tokyo International
Film Festival.

En lidt livstræt, midaldrende
franskmand ved navn Victor
møder den succesrige iværksætter, Antoine. Han tilbyder
Victor at dykke ned i en
hvilken som helst tidsperiode
i hans liv. Valget falder på at
genopleve dengang for 40 år
siden, da han mødte sin store
kærlighed, og snart står den
desillusionerede mand over
for en markant livsændring.

Foregår i 1990’ernes Algeriet, hvor undertrykkende
politiske kræfter presser på.
18-årige Nedjma er studerende på en pigeskole og
brænder for mode og design.
Nedjma nægter at lade de
nye tilstande forhindre hende
og veninderne på skolen
i at leve et normalt liv - og
planlægger et modeshow på
skolen.

Bjerringbro Biografs filmklub præsenterer følgende film i sæson 2020/2021:
Bliv medlem:
Tilmelding på
www.bbfilmklub.dk
Pris:
225 kr, der giver
fri adgang til 5
film. Billet til de
øvrige film: kr. 45
for medlemmer af
filmklubben.
21. feb 2021 kl. 16.00
22. feb 2021 kl. 19.30
The Farewell

28. mar 2021 kl. 16.00
29. mar 2021 kl. 19.30
Portræt af en kvinde

25. apr 2021 kl. 16.00
26. apr 2021 kl. 19.30
Mit tunesiske eventyr

en man elsker og samtidig
finde tilbage sine rødder.

hendes kommende husbond i
et arrangeret ægteskab.

Filmfestival 2019, hvor den
vandt publikumsprisen.

Covid-19:
Der tages i denne sæson særKomedie-drama om en kineDen unge portrætmaler MaKomedie om psykoanalytikesisk familie, som finder ud af,
rianne sejles til en afsidesligren Selma, der ryger i kulturel lige hensyn for at
at deres bedstemor ikke har
gende ø for at udføre en mymodvind, da hun vender hjem undgå smittefare.
Forud for hver film
langt igen. Familien beslutter
stisk opgave. Hun skal male
til Tunesien fra Frankrig for at
sig for ikke at fortælle nyheden et portræt af den smukke
åbne sin egen praksis. Selma udsendes medtil bedstemoren, og de vil nu
Heloise - uden at hun opdarejser hjem til et moderne
lemsmail med
nå at planlægge et bryllup, in- ger det! Flere andre har før
Tunesien fuld af kontraster,
nærmere oplysden hun dør. Filmen er en sjov måtte give op, da Heloise ikke men også et land, der rumninger.
og hjertegribende familieskilønsker at blive “fanget” på
mer både vitalitet og humor.
Se også
dring om at tage afsked med
det maleri, der skal sendes til Filmen deltog på Venedig
www.bbfilmklub.dk

