Ribe Filmklub
Program for vinter/forår 2017

11. januar, kl. 19 (spilletid 102 min.)				

Suffragette (2015/engelsk)

Suffragette er et spændende drama om fodsoldaterne i det tidlige feministiske oprør. Kvinder der
tvinges under jorden i en farlig omgang katten efter musen med mange voldsomme sammenstød
med den hensynsløse stat. Det var arbejderkvinder, der så at den stille protest ikke havde nogen
effekt, og som vidste at den eneste vej frem var en mere radikal kamp. De er villige til at ofre alt i
kampen for ligestilling – deres job, deres hjem, deres familie og deres liv. Maud (der spilles af Carey
Mulligan) var en sådan fodsoldat. Hendes kamp for værdighed er gribende og kraftfuld, men også
dybt hjerteskærende og inspirerende. En medrivende og god film med et imponerende hold af skuespillere deriblandt Meryl Streep og Helena Bonham Carter.
17. januar, kl. 15:30 (spilletid 100 min.)		

SENIORBIO

Familien Bélier (2014/fransk)

16-årige Paula er til daglig tolk for sine døvstumme forældre og bror, specielt når det gælder driften af familiens landbrug. Da Paulas musiklærer opdager den unge piges helt særlige talent for at
synge, opfordrer han hende til straks at melde sig til en prestigefyldt sangkonkurrence i Paris. Men
for at deltage må hun forlade sin familie og tage det første skridt mod voksen selvstændighed. Paula
befinder sig pludselig i et dilemma, hvor hun må vælge mellem familien, der har svært ved at klare
hverdagen uden hendes ”hørelse”, og at forfølge drømmen om en karriere som sangerinde.
”En film der får dig til at grine, tænke og fælde en tåre” ” En unik lille fransk perle”.
Komedie-dramaet Familien Bélier har vundet internationale publikumspriser for sin sammenblanding af skæv komik og dybtfølte scener
8. februar, kl. 19 (spilletid 135 min.)		

Leviatan (2014/russisk)

Leviatan er et kraftfuldt mesterværk, som skildrer den lille mands kamp mod magteliten i Rusland,
med menneskelige, moralske og politiske dybder. Filmen er optaget i betagende omgivelser på Kola-halvøen i det nordlige Rusland.
I en lille russisk kystby bor Kolya med sin kone og sin teenagesøn. De ejer et stykke land, som den
lokale borgmester har udset sig til et større byggeprojekt. Han forsøger med alle midler at presse
familien til at flytte. Men Kolya holder på sin ret til at blive boende og kontakter sin advokatven i Moskva for at få hjælp mod de lokale korrupte magthavere. JyllandsPosten skrev ”[...] der er tale om et
fabelagtigt subtilt, følsomt og rent klingende værk, der er væsentligt i både ånd og billeder.” Filmen
blev nomineret til en Oscar og til en Golden-Globe som bedste udenlandske film.
21. februar, kl. 15:30 (spilletid 109 min.) 		

SENIORBIO

Idealisten (2005/dansk)

Idealisten er en dansk politisk thriller om et af Danmarkshistoriens største politiske dobbeltspil. En
historie om magt, idealisme og en mands mod til at afsløre to nationers dobbeltspil under den kolde
krig. I 1968 styrter et amerikansk B-52 bombefly, lastet med fire brintbomber, ned ved Thulebasen i
Grønland. Et større antal danske arbejdere indsættes i et gigantisk oprydningsarbejde. 20 år senere
opsøges radiojournalisten Poul Brink af en tidligere Thulearbejder, der hævder, at hans gamle kollegaer lider af mystiske hudsygdomme, som skyldes oprydningsarbejdet. Da Brink konfronterer myndighederne med mistanken mødes han af en mur af tavshed. Brink er dog klar over, at han sidder
inde med en højeksplosiv politisk sag, der trækker tråde til toppen af både den danske og den amerikanske regering.
8. marts, kl. 19 (spilletid 118 min.)

Teorien om alting (2014/USA)

Filmen er historien om den berømte videnskabsmand Stephen Hawking, som rammes af den frygtelige sygdom ALS og bindes til en kørestol. Han var en gang en ung aktiv mand, men som 21-årig får
en rystende diagnose, netop som han møder og forelsker sig i sin gamle Cambridge medstuderende
Jane Wilde. Jane kæmper utrættelig ved hans side, mens han kaster sig ud i sit livs mest ambitiøse
videnskabelige arbejde med at studere præcis det han ikke har – tid. Sammen trodser de umulige
odds og opnår mere end nogen kunne have drømt om. JyllandsPosten skrev ”’Teorien om alting’ står
på lærredet som en nænsom og afdæmpet, empatisk og betagende historie, der tilmed er så pålidelig, at Stephen Hawking har erklæret sig tilfreds.”
Filmen vandt 2 Golden Globe, Oscar og 3 Bafta Awards.

21.marts, kl. 15:30 (spilletid 111 min.)

SENIORBIO		

Wild (2014/USA)

I dramaet Wild forsøger Cheryl Strayed at komme sig over tabet af sin mor. Hun har ramt bunden
med stoffer, promiskuøse forhold og en smertefuld skilsmisse, og beslutter sig nu for at vandre ad
The Pacific Crest Trail - en 4000 km lang strækning fra Californien til Canada. Men vandreturen er
ikke for sarte sjæle og kommer til at udfordre Cheryl til det yderste. Filmen gav Oscar-nomineringer
til både Reese Witherspoon, der spiller Cheryl, og til Laura Dern, der spiller Cheryls mor. Ekstra Bladet skrev : ”(På alle måder) en tour de force med supersanseligt brug af billeder, lyd og musik. Ja, det
føles faktisk nærmest, som om man flere gange selv er på flugt fra høj sol og lavt selvværd. Jøsses, et
trip!”
5.april, kl. 19 (spilletid 137 min.)

Spionernes Bro (2015/USA)

Steven Spielbergs koldkrigsdrama Spionernes bro handler om advokaten James B. Donovan, der i
1960erne bliver hyret til at forsvare en russisk spion, som er blevet tilfangetaget af de amerikanske
myndigheder. Spionen, Rudolf Abel, er forberedt på, at hans rettergang allerede er forudbestemt
med døden som udgang, men Donovan insisterer på at give ham en fair, juridisk behandling.
Langsomt begynder både advokatens bagland og den amerikanske befolkning at vende sig imod
ham. Donovans valg viser sig dog afgørende, da en pilot fra den amerikanske hær fanges af russerne.
I forsøget på at hente piloten hjem, bliver den idealistiske jurist sendt bag muren til det kolde, kommunistiske Østberlin for at foretage en udveksling. Filmen er baseret på en rigtig historie med Tom
Hanks i rollen som advokaten. Filmen blev nomineret til 6 Oscars.
18. april, kl. 15:30 (spilletid 115 min.)

SENIORBIO		

Pride (2014/engelsk)

Pride fortæller en sand historie om to meget umage grupper, der finder sammen i Wales under den
britiske minearbejderstrejke i 1984.
En gruppe homoseksuelle aktivister fra London kan relatere til den kamp minearbejderne står i, og
beslutter sig til at samle penge ind til deres sag og til de familier, der er ramt af strejken. Minearbejderne og de der modtager de indsamlede midler er dog ikke udelukkende positive, og de to minoriteter må derfor mødes ansigt til ansigt.
Pride handler om fordomme, respekt og venskab, men først og fremmest om solidaritet. Emnet
behandles seriøst, men i en let og humoristisk tone.

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)

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 3 sæsoner vist en
række forestillinger med god opbakning fra publikum. For sæsonen 2014/15 blev der
yderligere etableret SENIORBIO med eftermiddagsforestillinger i samarbejde med Ældre
Sagen, Ribe.
Biografforeningen Dagmar arbejder på at etablere en biograf i Ribe.

Støt biografforeningen Dagmar
Gå ind på biografforeningens
hjemmeside og tilmeld dig som
medlem af foreningen.
Så kan du også blive opdateret
på biografforeningens arbejde
via vores nyhedsbreve.
Kontingent for 2017 er 100 kr.
www.ribebio.dk
www.esbjergbibliotek.dk

