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Filmen handler om den tyske, modernistiske billedkunstner Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 
som stod i skyggen af sin mand, den lidt ældre maler Otto Modersohn. Ligesom resten af patriarka-
tet troede han ikke på, at Paula kunne  gøre karriere i kunstverdenen. Dog indvilgede Otto i at finan-
siere Paulas studier i Paris, hvor hun levede sit korte liv som en intens, frihedssøgende fest.
Historien foregår i Worpswede og Paris, hvor den tyske kunstner malede de fleste af sine værker. Vi 
følger det kreative par sammen med andre malere og poeter fra deres tid.

Filmen vises i samarbejde med Kunstforeningen.

Western-krimien foregår i 1920ernes Australien, der er præget af lovløshed. Ligesom USA i 1800-tal-
let er den støvede nybyggertid præget af racisme mellem den tilflyttede, britiske kolonimagt og 
det oprindelige folk, aboriginerne. Da den midaldrende aboriginer-landmand Sam Kelly skyder og 
dræber en hvid krigsveteran i selvforsvar, bliver han øjeblikkelig eftersøgt for mord og han tvinges 
til at flygte ud i den dødelige ødemark med sin familie . En gruppe ordenshåndhævere, der tror, at 
gerningen var overlagt, er dog lige i hælene på ham. Men da de sande detaljer om mordet langsomt 
kommer op til overfladen begynder lokalsamfundet at tvivle på om retfærdigheden sker fyldest.
’Sweet Country’ vandt juryens specialpris på filmfestivalen i Venedig og har fået strålende anmeldel-
ser i udlandet. 

John og Ella Robina har været sammen i 50 år. Parret har haft et langt og lykkeligt ægteskab. Tiden 
har sat sine spor og de har derfor besluttet at tage på et eventyr.
Sammen tager de på roadtrip i deres gamle autocamper, mens deres to voksne børn derhjemme er 
ved at gå fra forstanden af bekymring. På deres rejse  på Route 1 mod Hemmingways hus i Key West 
oplever Ella og John lidt af hvert, mens de genoplever fortiden og får det bedste ud af nutiden. En 
tur fuld af sjove oplevelser og eftertænksomme stunder, hvor de kan mindes et ægteskab drevet af 
passion og hengivenhed, men også af hemmeligheder og overraskende afsløringer.
De to roller spilles af Helen Mirren og Donald Sutherland.

Det er oktober 2006 og den nordirske fredsproces er under debat i St. Andrews, Skotland. Den dybt 
konservative leder Ian Paisley og  den tidligere IRA-leder Martin McGuinness mødes for første gang 
for at forhandle. Imidlertid må Paisley flyve hjem til sin kone i NordIrland, da de skal fejre deres guld-
bryllup. Dårligt vejr lukker dog den lokale lufthavn, hvorfor Paisley må køres til en anden lufthavn.
McGuinness accepterer ændringerne i planerne, hvis han kan køre med Paisley til flyet og flyve med 
hjem. De to fjender skal nu tilbringe flere timer i hinandens selskab i bilen, hvilket er ubekvemt for 
dem begge. På køreturen begynder de at opfatte  hinanden som individer i steder for som fjender, og 
et gennembrud, som kan bringe endelig fred til den udfordrede region, kan være på vej.

Vi følger den australske farmer Connor, som rejser til Tyrkiet for at finde sine tre sønner, som han for-
moder er dræbt i et omfattende slag ved Gallipoli i Tyrkiet fire år tidligere. Ved ankomsten til Istan-
bul indkvarteres han på et hotel, hvor han hurtigt får opbygget et godt forhold til den kvindelige 
hotelbestyrers søn. Kvindens mand er ”tilfældigvis” dræbt i det samme slag som Connors sønner, og 
de to fatter med tiden en art interesse for hinanden. Efter nogen besvær lykkes det Connor at finde 
frem til den slagmark, hvor hans tre sønner formodes at have mistet livet. For Connor lykkedes det 
kun at finde resterne af de to sønner, og hans intuition siger ham, at den tredje søn er i live. Connor 
indleder jagten på ham med hjælp fra gamle fjender og nye venner.Filmen er instruktørdebut for 
Russel Crowe, som selv spiller  hovedrollen.Filmen er ikke vist i danske biografer.

17. september kl. 15:30 (spilletid 107 min.) SENIORBIO                           Vores livs ferie (2017/USA)

15. oktober kl. 15:30  (spilletid 107 min) SENIORBIO                      The Water Diviner  (2014/Australien)

 9. oktober kl. 19 (spilletid 90 min.)                                                 The Journey  (2016/Engelsk)

11. september kl. 19  (spilletid 113 min.)                                        Sweet Country (2017/Australien)

28. august 2019 kl. 19:00 (spilletid 119 min.) EKSTRAFORESTILLING           Paula (2016/tysk/fransk)



Vi er i efterkrigstidens Østeuropa, hvor passioneret kærlighed opstår mellem den iltre Zula og den 
stoiske Wictor. Zula kommer fra fattige kår, med lig i bagagen og ambitioner om at overleve for 
enhver pris. Da hun udvælges til at sprede budskabet om de kommunistiske værdier i en statsstøt-
tet musik-trup, er målet om et bedre liv endeligt inden for rækkevidde. Men i truppen møder Zula 
den ligeledes kreative, men langt mere idealistiske Wictor, og nye følelser blusser frem i den smukke 
temperamentfulde kvinde. Dramaet ’Cold War’ er Oscar-vinderen Pawel Pawlikowskis opfølger til 
den mesterlige  “Ida”. Cold War modtog priser i Cannes og Oscar for bedste udenlandske film.
Jyllandsposten skrev:” Betagende sort/hvidt mesterværk”
                                                         

Filmen er en facinerende historie om den første bemandede mission til månen, med fokus på Neil 
Armstrong og årtiet, der ledte til den første månerejse.
Rumrejsen ses fra Armstrongs perspektiv, og skildrer både triumferne og omkostningerne for Arm-
strong og hans familie.

Information skrev: ”First Man er mesterligt iscenesat, utroligt smuk og intens, og den sætter sig i 
både krop og sind.”

Den 16-årige pige Nisha er splittet mellem to kulturer. Over for vennerne i Oslo er hun en normal, 
frigjort norsk teenager. Men i hjemmet er hun underlagt sin pakistanske families traditioner. Da Nis-
has strenge far griber hende i at kissemisse med sin norske kæreste, reagerer han ved at kidnappe 
sin datter og tvangsflytte hende til slægtninge i Pakistan, så hun kan lære at opføre sig sømmeligt .

Filmmagasinet Nosferatu skrev: ”En gave til skandinavisk filmskat”

Forfatteren Joe Castleman får tildelt Nobels Litteraturpris og skal til Stockholm for at modtage den. 
En ære der får store konsekvenser for både ham og hans kone Joan, som er en meget smuk, intelli-
gent og opofrende hustru. Hendes mand er en af de mænd, som tror de ejer hele verden, men som 
ikke kan tage vare på sig selv eller på andre.
I 40 år har Joan nemlig tilsidesat egne ambitioner og drømme for at være den hustru, som den char-
merende og kvindeglade Joe havde brug for. Men turen til Stockholm og de mange forberedelser op 
til ceremonien giver nu den loyale ægtefælle alvorligt stof til eftertanke. 
Filmen ’The Wife’ byder på en af skuespillerinden Glenn Closes mest hyldede roller gennem en 35 år 
lang karriere .
Politiken skrev: ”... et solidt drama, hvor svære tematikker behandles med elegance, og store skuespil-
lere får plads til at udfolde sig, og alene det gør den til en absolut seværdig film.

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)

13. november kl. 19  (spilletid 84 min)                                                            Cold War (2018/Polen)

19. november, kl. 15:30 (spilletid 141 min.)  SENIORBIO                                       First Man(2018/USA)

11. december, kl. 19 (spilletid 106 min.)            Hvad vil folk sige (2017/Sverige/Tyskland/Norge) 

17. december, kl. 15:30 (spilletid 96 min.)      SENIORBIO               The Wife (2017/Sverige/USA/England)
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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 5 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/Ribe Filmklub og bliv medlem
Indbetal kontingent på konto i Frøs:  Regnr. 9738 Konto nr. 0003165523 
Opgiv navn og e-mail adresse  og modtag biografforeningens nyhedsbreve.
Kontingent for 2019 er 100 kr.
Du kan også tilmelde dig til Filmklubbens folk ved filmforevisningerne


