Ribe Filmklub

Program for vinter/forår 2016

13. januar, kl. 19

			

Dokumentarfilm

Ekstra Bladet – udenfor citat (2014/dansk)

Tidligere redaktør ved JyskeVestkysten, Ribe, Hasse Jørgensen vil indlede aftenen.
Meget kan man sige om Ekstra Bladet, men meningerne om tabloidavisen er delte, og i disse år står
den over for sin største udfordring til dato. Katastrofale læsertal og en række uheldige sager har
rystet det 110 år gamle medie, og både de menige journalister og chefredaktør Poul Madsen kæmper
en daglig kamp for Ekstra Bladets overlevelse.
Dokumentaristen Mikala Krogh har fået hidtil uset adgang til at følge redaktionen på det kontroversielle dagblad i et helt år, som viste sig at blive et af de mest turbulente for avisen.
19. januar, kl.15:30			

SENIORBIO		

Barbara (2012/tysk)

I 1980´ernes Østtyskland forflyttes den unge læge Barbara til et hospital i en lille kystby som straf
for at søge om udrejsetilladelse til Vesten. Hun vil genforenes med sin kæreste som er flygtet til
Vesttyskland. Hun er fast besluttet på at flygte, men Stasi overvåger hende konstant.
Barbara er en bevægende film om valget mellem frihed og kærlighed. Længslen efter et bedre liv er
dybfølt. En facinerende tysk film som er fin og anderledes. Filmen fik tildelt den tyske filmpris.

7. februar, kl 11 			

Børneforestilling

Skammerens Datter (2015/dansk)

Pigen Dina bor i en lille middelalderlandsby. Ligesom sin mor er hun en såkaldt skammer, der kan se
andre folks løgne, skyld og dårlige samvittighed. Dina er ikke udpræget glad for sine overnaturlige
evner, men da fyrstesønnen Nico sættes under falsk anklage for mordet på sin familie, hvirvles Dina
ind i et livsfarligt eventyr, hvor hun får rigt brug for sine skammerøjne.
Filmen er baseret på Jette Kaaberbøls roman af samme navn.
Anbefales til børn over 11 år.
10. februar, kl. 19			

Dommeren (2014/USA)

Filmen handler om den succesrige forsvarsadvokat, Hank Palmer, der vender tilbage til sin fødeby
i Indiana for at deltage i sin mors begravelse og samtidig genforenes med sin far, byens benhårde
dommer Joseph Palmer. De to mænd kan ikke udstå hinanden, men besøget tvinger dem til at stå
ansigt til ansigt, da den gamle patriark anklages for at have påkørt og myrdet en tidligere mordtiltalt. Nu må Hank påtage sig sagen for ikke bare at redde sin far, men også prøve at forstå, hvad der
gik så galt mellem far og søn. Hank Palmer spilles af Robert Downey Jr. Som faderligt modspil ses
den 83-årige veteran Robert Duvall.
16. februar, kl. 15:30			

SENIORBIO		

Twelve Years a slave (2013/USA)

Filmen er baseret på Solomon Northups egen biografi fra 1853, der fortæller om den sorte, veluddannede og frie familiefar Solomon, der i 1841 bliver bortført og solgt til et liv som slave i sydens barske
bomuldsmarker. Han står overfor en grusomhed, der synes umuligt at rumme, (personificeret som
en ondsindet slaveejer, spillet af Michael Fassbender).
Solomons kamp begynder... Han møder Solomon ved en tilfældighed, den canadiske arbejder Bass
(Brad Pitt). Dette møde vil ændre begges liv for altid...
12 Years A Slave blev hædret med i alt 3 Oscars for Bedste film, Bedste kvindelige birolle og Bedste
adapterede manuskript.

9. marts kl. 19				

Bogtyven (2013/engelsk)

I 1938 bliver den tyske pige Liesel sat i pleje hos maleren Hans og hans kone, Rosa. De opdager, at
hun er analfabet, og Hans lærer hende at læse og skrive, og hun kaster sig over bøgernes verden
med stor appetit. Siden tager Liesels nye familie imod den jødiske flygtning Max, som de giver ly i
deres kælder. Liesel og Max finder en fælles interesse i bøgerne, og flygter ind i en drømmeverden,
som får dem til at glemme krigens barske realiteter.
En film med fokus på fattigdommen og på det skel der er mellem de rige nazister og dem der afviser
partiet. Medvirkende er bla. Geoffrey Rush (Shine, Kongens store Tale) og Emily Watson (Breaking the
Waves) Filmen er baseret på Markus Zusakas bestseller af samme navn
15. marts kl.15:30

		

SENIORBIO		

Det grå Guld (2013/dansk)

Annette og Holger har ikke de store krav til tilværelsen. Til gengæld har de rod i papirerne. Det går op
for dem en dag, at de skal flytte. Banken har ikke meget til overs for de to seniorer, men det viser sig,
at bankrådgiveren, John, er Annettes ungdomsflamme og det puster liv i de gamle gløder.
Da John kort efter bliver fyret fra sig job har han heller ikke meget at leve for, så da Annette præsenterer ham for en ide om at røve en bank – hans bankfilial – som et nemt lille ”hyggerøveri”, hvor de
kan drage væk og nyde et godt otium under varmere himmelstrøg fatter han interesse.
I filmen medvirker Birte Neumann, Kurt Ravn og Lars Knutzon.
13. april, kl. 19

		

Nebraska (2014/USA)

En fantastisk fortælling i sort/hvid om en far og hans voksne søn, som tager på en roadtrip fra det
nordlige Montana til Linkoln i Nebraska for at hæve en fiktiv gevinst på 1 mio. dollar som faderen
tror han har vundet.
Det begynder som en tåbelig rejse, men ender som en søgen efter frelse.
Blev indstillet til 6 Oscars og fik tildelt bedste mandlige skuespiller i Cannes.

19. april, kl. 15:30

		

SENIORBIO		

Hundredfodsrejsen (2014/USA)

Vi slutter sæsonen af med en film, der smager på livet.
Da en farverig indisk familie åbner en restaurant i en lille sydfransk landsby, lægger de sig hurtig ud
med den fine franske Michelin restaurant, som ligger lige på den anden side af vejen.
Og især den kolde indehaver Madame Mallory (Helen Mirren). Men i sit ihærdige forsøg på at forhindre tilflytternes planer, opdager hun hemmeligheden bar den indiske succes.
Og det forandres hendes verden og forholdes til den tilflyttede familie….
Filmen er instrueret af den svenske instruktør Lasse Hallstroöm.

Alle film vises i seminarieHusets Fællessal - med gratis adgang
Aftenforestillinger kl. 19 (den 2. onsdag i måneden)
Eftermiddagsforestillinger kl. 15:30 (den 3. tirsdag i måneden)
Børneforestillinger kl. 11 (se datoer)

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 sine første 2 sæsoner vist en
række forestillinger med god opbakning fra publikum. For sæsonen 2014/15 blev der yderligere etableret SENIORBIO med eftermiddagsforestillinger.
Den nye sæson har fået endnu en aktivitet, idet der 2 søndage vises film for børn. Den
anden film for børn bliver søndag 7. februar med Skammerens datter.
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 og bliv
opdateret på biografforeningens
arbejde via vores nyhedsbreve.
Kontingent for 2015 er 100 kr.
www.ribebio.dk
www.esbjergbibliotek.dk

