
Ribe Filmklub
Program for efterår/vinter 2020

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)



9. september kl. 19 
Fisherman´s Friends (2019/UK)
(spilletid  106 min.)

SENIORBIO
15. september kl. 15:30                                        
Mandskoret (2019/ Norsk)
(spilletid 75 min.)

En smart musikproducer fra London møder en 
gruppe syngende fiskere fra Cornwall - hvorefter 
alles liv ændrer sig. Danny lever det hurtige sing-
le-liv som succesrig producer, da han ved en pol-
terabend i en lille fiskerby tager imod en udfor-
dring: Han skal skrive kontrakt med byens lokale 
acapella-kor bestående af 10 ekstremt jordnære 
fiskere. Opgaven viser sig at være sværere end 
som så, da den smarte musikbranche og gam-
meldags sømandsviser er en sær kombination, 
men Danny giver ikke op, og snart har både ko-
ret og det simple liv fået tag på ham.  Komedien 
’Fisherman’s Friends’ er baseret på den virkelige 
historie om de 10 fiskere, som gik fra at optræ-
de på den lokale havn til at skrive kontrakt med 
Universal Records. En varm underdog-fortælling 
sat i et humoristisk britisk miljø.

Den norske film Mandskoret er en dokumentar-
film om en gruppe midaldrende mænd, som er 
højtrøstet, ølbællende og som sammen har dan-
net et kor.
Mændene lovede for 15 år siden at synge ved 
hinandens begravelser. Løftet er længe blevet 
set let på, men pludselig bliver det alvor, da ko-
rets leder bliver diagnosticeret med uheldbrede-
lig kræft. Han har tre måneder at leve i, men 
nægter at dø før koret får lov til at spille deres 
største koncert nogensinde, hvor de skal synge 
foran 10.000 mennesker som opvarmning for 
Black Sabbath og Ozzy Osbourne. En både hu-
moristisk  og rørende fortælling, om venskabets 
ubrydelige bånd, skæbnens ubørhørlighed og 
musikkens helende kraft.
Filmen vandt CPH:DOX 2019.

14. oktober kl. 19
The Sisters brothers (2018/USA/Frankrig mfl.)
(spilletid 116 min.)

SENIORBIO 
20. oktober kl. 15:30                                                   
Onkel (2019/Dansk)
(spilletid 106 min)

Året er 1851 og vi er i det vilde vesten. Brødrene 
Eli og Charlie Sisters er to notoriske revolvermænd, 
som er vokset op i en hård og fjendtlig verden med 
en brutal og alkoholisk far.
Blodet på deres hænder stammer fra både skurke 
og uskyldige ofre.
Den ældste bror Eli drømmer om en anden verden 
med et normalt liv. Charlie derimod  tænker slet ikke 
på fremtiden. Sammen drager de ud på en rejse, 
som sætter både venskab og familiebånd på hård 
prøve, og de tvinges til at genopdage de sidste spor 
af medmenneskelighed hos dem selv.

Kris er en 27 årig kvinde, der lever som landmand 
på en mindre gård i Sønderjylland. Gården ejes af 
hendes onkel - en surrogatfar, der efter et alvorligt 
slagtilfælde nu er halvinvalideret og dybt afhæn-
gig af sin niece. Deres rolige tilværelse er fyldt op 
af pligter og hverdagsrutiner, men er forankret i et 
nært og varmt bånd onkel og niece imellem. Det er 
derfor et svært dilemma, Kris ender i, da hun en dag 
redder en kalv under fødslen, og hendes interesse 
for dyrelægefaget atter dukker op til overfladen. Si-
tuationen spidser til, da Kris begynder at hjælpe den 
lokale dyrlæge Johannes og samtidig får følelser for 
den unge mand Mike. For hvad skal man vælge, når 
man både ønsker at passe på sit kæreste familie-
medlem og samtidig har drømme om en helt anden 
fremtid? Politikens anmelder skrev: ”Faktisk er ”On-
kel” med sine ganske få replikker og endnu færre 
dramatiske scener, en af de bedste danske film jeg 
længe har set”.



11. november kl. 19                             
Sorry We missed You (2019/UK)
(spilletid 97 min)

SENIORBIO
17. november kl. 15:30
First Man (2018/USA)
(spilletid 135 min.)

Ricky og Abby Turner  slider hårdt i det for at for-
sørge familien med to børn efter finanskrisen, som 
gjorde en ende på deres drøm om at eje et lille hus. 
Da Ricky får tilbudt arbejde som pakkebud uden 
løn men med honorar per leveret pakke, øjner de 
muligheden for at skabe en bedre tilværelse. Abby 
arbejder som timeansat i hjemmeplejen, men er 
ikke sikret arbejdstid. Da børnene begynder at få 
problemer er bristepunktet snart nået.
En film af den legendariske engelske instruktør Ken 
Loach.
En sprudlende, empatisk  og underholdende film. 
Den vigtigste film De kan se just nu, skrev et ny-
hedsbureau.  

Filmen er en facinerende historie om den første 
bemandede mission til månen med fokus på Neil 
Armstrong og årtiet, der ledte til den første måne-
rejse.
Rumrejsen ses fra Armstrongs perspektiv, og skil-
drer både triumferne og omkostningerne for Arm-
strong og hans familie.
Information skrev: ”First Man er mesterligt isce-
nesat, utroligt smuk og intens, og den sætter sig i 
både krop og sind.”

9. december kl. 19
Ud at stjæle heste (2019/Dansk/norsk/Svensk)
(spilletid 118 min.)

SENIORBIO 
15. december kl. 15:30                                                   
Ben is Back ( 2019/USA) 
(spilletid 98 min)

Filmens hovedperson Trond sidder i en hytte 
langt oppe i  Norge og glæder sig til Nytårsaf-
ten, som han skal fejre helt alene. Men så stø-
der han på sin nabo, som viser sig at være den 
mand, han kendte for 50 år siden. Det var den 
sommer hvor Tronds far forberedte sit helt store 
svigt  og Trond duftede til den kvinde , han aller-
helst vil være sammen med, men som desværre 
også var den samme, som faderen ønskede at 
dele livet med.
Hovedrollerne spilles af svenske Stellan Skars-
gård og danske Danica Curcic.
Filmmagasinet Ekko skrev:” Nærværende og 
yderst raffineret”.

Holly Burne (spilles af Julia Roberts) og hendes 
familie får uventet besøg, da sønnen Ben plud-
selig dukker op juledag.
Ben er stoffri efter et længere ophold på en af-
vænningsklinik, men hans tilstedeværelse sæt-
ter alligevel store følelser i gang hos familien, 
der har været meget igennem på grund af Bens 
stofmisbrug.      
Ben får lov til at blive sammen med familien på 
den betingelse, at han ikke må forlade sin mor 
ét sekund gennem hele opholdet. En regel der 
bliver svær at overholde, da ekstremt farlige 
mennesker fra hans fortid dukker op.
Weekendavisen skrev:” På sin stille hverdags-
måde er ”Ben is Back” en vigtig film. Der findes 
ingen tillid. Men der er stoisk kærlighed”



ribebio.dk
facebook.com/RibeBiograf
esbjergbibliotek.dk

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 6 sæso-
ner vist en række forestillinger med god opbakning fra publikum. For sæso-
nen 2014/15 blev der yderligere etableret SENIORBIO med eftermiddagsfore-
stillinger i samarbejde med Ældre Sagen, Ribe. 

Biografforeningen Dagmar arbejder på at etablere en biograf i Ribe. 

Filmudvalg
Fra Ribe Bibliotek:  Hanne Poulsen og Ole Laursen
Fra Ældresagen: Lilian Maskov
Fra Biografforeningens medlemskreds: Frits Sandberg
Fra Biografforeningens bestyrelse: Birthe Christiansen og H.C. Bonde

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 2021 er 100 kr.
Du kan også tilmelde dig til Filmklubbens folk ved filmforevisningerne


