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Komedien ’Tully’ handler om Marlo, der netop har født sit tredje barn og ikke får meget hjælp på 
hjemmefronten af sin travle mand.
Moren er ved at brænde sammen af træthed, så da hendes velhavende bror tilbyder at betale en bar-
nepige, der kan tage over om natten, forholder hun sig skeptisk, men ender med at takke ja.
Da Tully dukker op, overrasker hun med et overskud af nærvær og viser sig at være gjort af et helt 
særligt stof, som giver støtte til den udkørte mor.
Berlingske skrev : ”... takket være en stor nænsomhed og et bundærligt manuskript kan det lette og 
det tunge sameksistere i en film.”

I det norske drama ’Rosemarie og gartnerens hemmelighed’ finder journalisten Unn Tove et efter-
ladt spædbarn på et toilet under sit eget bryllup.
Hun afleverer barnet til myndighederne, og 16 år senere bliver Unn Tove opsøgt af Rosemarie, der er 
opsat på at finde sine biologiske forældre.
Journalisten siger ja til opgaven, og sammen bliver de indblandet i en gammel fortælling, der afslø-
rer en mor med en stor hemmelighed.

Filmen er et drama, der rummer en fin bittersødme, et kulørt, men troværdigt persongalleri, et vel-
turneret twist og belyser temaer som sex, kærlighed, arv og miljø.

Tyskland i 1919, i tiden efter Første Verdenskrig, hvor  den unge Anna har mistet sin forlovede, solda-
ten Frantz, der er faldet i kamp.
Lidenskaberne genvækkes, da en ung franskmand dukker op i hendes tyske hjemby og lægger blom-
ster ved Frantz’ grav.
Mødet med hendes forlovedes ven lindrer Annas sorg men blotlægger også skjulte sandheder.
JyllandsPosten skrev: ”Med ’Frantz’ har [Francois Ozon /instruktøren] præsteret sin smukkeste, mest 
lavmælte film, mest medfølende og opmærksomme menneskeskildring.”
Politiken skrev: ”... en stramt komponeret skæbnefortælling og meget smukt filmhåndværk.”

Filmen handler om en gruppe kvinder, der arbejder på en gård i Frankrig under Første Verdenskrig i 
1915. Frankrig og Tyskland strides på slagmarken, så landsbyerne tømmes for unge, arbejdsdygtige 
mænd. Ikke alle vender hjem igen – og de, som gør, er gerne i ringe forfatning. Dette har store konse-
kvenser for livet på landet, hvor kvinder, børn og gamle mænd må holde sammen på både privat- og 
arbejdsliv. Gruppens matriark forsøger at holde styr på formerne på gården, mens de yngre kvinder, 
inklusive hendes egen datter, smager på den frihed og løssluppenhed, som mandefaldet også be-
reder vejen for. JyllandsPosten skrev: ”...instruktøren imponerer med en stærk kvindefortælling og 
et gennemført tidsbillede. ” Filmen fortæller i besættende smukke billeder om kvinder, som holder 
skansen, mens mændene drager i krig.

De tre søskende, Cemal, Kenan og Suzi,  er gledet fra hinanden, efter de flyttede væk fra deres hjem-
by Hasanlar. Da den ældste af de tre, Cemal, modtager et uventet opkald fra deres far, må de vende 
hjem. Nu er det op til Cemal at genforene familien ved at overbevise sin søster og bror om at vende 
hjem til det sted, de har arbejdet så hårdt på at glemme.
De tre søskende indser snart, at det ikke er helt let at skulle forholde sig til fortiden såvel som hinan-
dens særheder.

Filmen er drama og sort humor, eksploderende høns og barslagsmål – der aldrig bliver kedelig.
Filmen modtog Grand Jury Prisen ved Sundance Film Festival 2018.

12. februar kl. 19   (spilletid 109 min.)                            Frantz (2016/Frankrig/Tyskland)

11. marts kl. 19  (spilletid 113 min)                              Sommerfuglene (2018/Tyrkiet)

 18. februar kl. 15:30  (spilletid 129 min)  SENIORBIO                    Vogterne (2018/Frankrig/Schweiz)

21.januar kl. 15:30 (spilletid 95 min.)    SENIORBIO                    Rosemarie og gartnerens hemmelighed 
                           (2016/Norsk/DK/Tysk)

8. januar  kl. 19  (spilletid  91 min.)                              Tully (2018/USA/Canada)



Den fremragende og højtrespekterede dommer ved den britiske High Court, Fiona Maye, står over for sit 
livs sværeste sag. Som dommer i familieretten har Fiona haft mange dilemmaer inde på livet vedrørende 
børn, men da forældrene til den 17-årige Adam møder op, bliver arbejdet pludseligt mere personligt.
Adam er diagnosticeret med kræft, men eftersom han er medlem af Jehovas Vidner, må han ikke 
modtage den blodtransfusion, der kan redde hans liv. Istedet for at dømme sagen ud fra forældrenes 
og lægernes udsagn alene vælger Fiona at gå en kontroversiel vej og besøge Adam på hospitalet for 
at høre ham ad. Mødet bliver starten på et unikt venskab de to imellem, og snart er både Fionas og 
Adams liv ændret for altid.

                                                         

”Vice” er den vilde og sande historie  om verdens mest magtfulde mand. Vicepræcident Dick Cheney 
var de facto præsident, selvom han stod bag den påvirkelige præsident George W. Bush.
Et ukonventionelt og sorthumoristisk kig ind bag den politiske kulisse, hvor vi følger Cheneys rejse til 
Det Hvide Hus og ser ham både som dedikeret familiemenneske  og politisk dukkefører.

Den engelske officer og ingeniør Eric Lomax’ liv blev påvirket for altid, da han under anden verdens-
krig blev taget til fange af japanerne og sat ind i arbejdet på at bygge den berygtede Burma-Siam 
jernbane. Han slap levende gennem det han blev udsat for, men traumerne og hævntørsten sluttede 
ikke, da krigen sluttede. 40 år senere møder Eric sin kommende hustru Patti. Men først efter bryllup-
pet får Patti øjnene op for  Erics mørke sider og oplever hans natlige anfald af angst. Eric vil ikke selv 
fortælle om krigen, men Patti sætter sig for, at hun vil finde ud af, hvad der er sket. Patti finder frem 
til navnet på en af de japanske officerer, der deltog i torturen af Eric. Han er i dag rundviser i fange-
lejren, hvor Eric sad. Hun opfordrer Eric til at drage ud og konfrontere fortiden. I hovedrollerne ses 
Colin Firth (Eric), Nicole Kidman (Patti) og Stellan Skarsgård. 

Ved Genforenings Folkemødet ”Grænsen- et folkemøde” i Ribe den 21.-24. maj 2020 
viser Filmklubben også film i forbindelse med foredrag. 

Se programmet for Folkemødet og dagspressen.

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)

17.marts  kl. 15:30 (spilletid 101 min.) SENIORBIO               Dommerens Valg (2018/USA/England)

8. april  kl. 19 (spilletid  128 min.)                                                Vice (2018/USA)

21. april  kl. 15:30 (spilletid 111 min.) SENIORBIO                       The Railway Man 
              (2013/Schweiz/England/Australien) 
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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 2020 er 100 kr.
Du kan også tilmelde dig til Filmklubbens folk ved filmforevisningerne


