Ribe Filmklub
Program for 2014/15

Sæsonåbning søndag 21. september
Kl. 10 vises familiefilmen: ”Vilde Rolf”				Kl. 14 vises filmen ”Promised land”
(sammen med popkorn og juice)				
(udskænkes vin og kaffe)

Vilde Rolf: I denne Disney-animationsfilm er ”Vilde Rolf” titelpersonen og hovedfjende i et arkadespil. Han drømmer dog om, at være højt elsket og beundret, som den perfekte helt. Men Rolf er
upopulær, da ingen elsker skurken. Da Rolf sniger sig ind i et andet spil, kommer han til at slippe
computerspilsskurken løs og derved trues alle spil. Rolf må gøre skaden god igen....
Filmen blev nomineret til en Oscar for bedste animationsfilm i 2013.
Promised land: Amerikansk film fra 2012. Manuskriptet til filmen er skrevet af Matt Damon, som
også selv spiller hovedrollen. En dag ankommer en succesfuld sælger (Damon) til en lille landsby i
Pennsylvania for at overtale bønderne til, at hans naturgasselskab kan bore efter gas på deres jorde.
Normalt en let opgave, der dog får uventet modstand fra en miljøaktivist. En banal sag bliver til en
personlig kamp mellem disse to.
Filmen modtog en specialpris ved Berlinfestivalen i 2013.

8.oktober

The Grand Budapest Hotel(2014/engelsk)

En drama-komedie af Wes Anderson fyldt med store stjerner som Ralph Finnes, Jude Law, Willem
Dafoe, Harvey Keitel og mange flere. Filmen handler om alpehotellet af samme navn. En film om et
mord, et værdifuldt billede og en piccolos hjælp til at få den anklagede concierge ud af suppedasen.
Filmmagasinet ekko gav filmen 61/2 stjerne af 6 mulige!!!!!!!

12. november Dokumentar film

Shirley og Hinda(2013/dansk-norsk)

Shirley på 90 år og Hinda på 84 år er gamle nok til at have oplevet Wall-Street krakket i 1929. Med en
vedholdende og provokerende naivitet afkræver de to oldinge nu svar fra USA’s investment bankers,
makroøkonomer og dollarmilliardærer om den økonomiske vækst kan fortsætte for evigt?
Der arbejdes på at finde en oplægsholder. Se Ugeavisen.
10.december

Mine aftener i paradis(1988/italiensk)

En film om venskab mellem en dreng og en (blind) filmoperatør – Alfredo. Efter Alfredos død vender
den succesfulde instruktør (drengen) tilbage til landsbyen for at deltage i alfredos begravelse.... Og
mindes sin tid i paradiset (biografen). En film som alle filmelskere må se eller gense.
Oscarvinder som bedste udenlandske film 1988.

Alle film vises i seminarieHusets Fællessal
den 2. onsdag i måneden (oktober til april).
Alle forestillinger vises fra kl. 19

14.januar

Mediterraneo (1991/italiensk)

Året er 1941 – langt ude i middelhavet – langt væk fra krudt og kugler – med 8 soldater, et æsel og en
ø, hvor alle mændene er draget i krig. Æslet døde. Krig kan være et helvede for æsler. For soldater kan
det være et paradis.
Oscarvinder som bedste udenlandske film 1991.

11.februar

King pin (1996/amerikansk)

En amerikansk komedie om en succesfuld bowler, som efter et ”cut off”, forsøger at komme tilbage
i gamet. Han håber på at finde en protegé , som på ny kan skaffe ham succes. Da han ser en amis
mand med stort talent ….........
En film med Woody Harrelson, Bill Murray, Randy Quaid med flere.

11.marts

Ordet (1955/dansk)

Carl Th. Dreyers film på baggrund af Kaj Munks skuespil af samme navn. Ordet regnes for en af Carl
Th. Dreyers vigtigste og bedste film. Filmen er optaget i Vedersø i Vestjylland. Medvirkende bl.a.
Preben Lerdorf Rye, Emil Hass Christensen, Birgitte Federspiel med flere.
Tidligere seminarielektor Gerda Brandorff, Ribe var med i filmen. Gerda Brandorff vil indlede filmaftenen med en fortælling om, hvordan filmen blev til og hvordan det var, at være med i optagelserne.
Hun husker optagelserne som var det i går.
Et spændende personligt filmoplæg til ”Ordet”.
8.april

Blues brothers (1980/amerikansk)

Vi slutter af med et brag af en musik/kultfilm. Sorte solbriller. Sorte habitter og hat og ikke mindst
fed rockmusik. Dan Acroyd og John Belussi i bedste frække stil.

Og så på gensyn til næste sæson.
Forslag til film til næste sæson modtages gerne.
Kan fremsendes evt. via vores hjemmesider.

RIBE FILMKLUB er et samarbejde mellem Ribe Bibliotek og Biografforeningen Dagmar.
Filmklubbens formål er at vise film for alle aldre og i alle genre, indtil der er etableret en
permanent biograf i Ribe.
Filmklubben blev etableret i foråret 2014 og har allerede i sin første sæson vist fire forestillinger.
Den nye sæson åbner med et søndagsprogram den 21. september, hvor der vises en
børnefilm og en voksenfilm (se folderens side 2)
Biografforeningen Dagmar arbejder på at etablere en biograf i Ribe ved Fritidscentret.
En biograf med 2 sale.

Støt biografforeningen Dagmar
Gå ind på biografforeningens
hjemmeside og tilmeld dig som
medlem af foreningen.
Kontingent for 2014 er 100 kr.
www.ribebio.dk
www.esbjergbibliotek.dk

