
Ribe Filmklub
              Program for efterår 2021

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)



8. september kl. 19 
Alle ved det (2017/spansk)
(spilletid  132 min.)

SENIORBIO
21. september kl. 15:30 
The Mule (2018/USA)
(spilletid 111 min.)

13. oktober kl. 19 
Kapernaum (2018/Libanon)
(spilletid  121 min.)

SENIORBIO
19. oktober kl. 15:30 
Flugten til Østtyskland (2018/Tyskland)
(spilletid 121 min.)

Clint Eastwood spiller den pensionerede blom-
sterhandler og krigsveteran Earl Stone. En 
mand på 90 år som er fattig, alene og truet af 
tvangsauktion. Han får tilbud om et tilsynela-
dende simpelt chaufførjob, men hvad han ikke 
ved, er, at han i virkeligheden skal køre som 
narkokurér for et mexikansk kartel. I sit virke er 
Earl både charmerende og nærværende, men i 
privaten halter det gevaldigt. Han har nedprio-
riteret sin kone og datter og er hverken dukket 
op til bryllupsdage, dåb eller konfirmationer. 
Det betyder at familien, bortset fra barnebar-
net, nægter at tale med ham. Vil der være tid 
nok for ham til at rette op på fortidens synder 
inden myndighederne eller kartellet indhenter 
ham? Eastwoods instruktion er bundsolid. Han 
bygger spændingen op efterhånden som nar-
kosmuglingen bliver mere og mere risikabel.

I en lille idyllisk spansk landsby lidt uden for 
Madrid, samles familiemedlemmerne fra nær 
og fjern til en stor fest. Laura ankommer fra 
Buenos Aires sammen med sin teenagedatter. 
Hjemkomsten byder på en varm genforening 
med familien, men også et gensyn med forti-
dens store kærlighed, Paco. Da Lauras datter 
kidnappes under bryllupsfesten, må de to eks-
kærester holde sammen. Spørgsmålet er blot, 
hvem kan Laura stole på? Og hvorfor er Paco 
den eneste, der kan hjælpe hende igennem de 
tragiske begivenheder? Det bliver en febrilsk 
jagt for at finde datteren samtidig med, at fa-
miliens største hemmelighed kommer frem i 
lyset. De to hovedroller er stærkt besat med 
Penélope Cruz og Javier Bardem. Instruktør er 
den Oskarvindende iranske  Asghar Farhadi.
Weekendavisen skrev :” Mesterklasse”.

Mens den 12-årige Zain sidder i fængsel, sag-
søger han sine forældre for at have født ham 
ind i et liv med fattigdom og nød. Familien må 
sælge alt, hvad de kan for bare at betale hus-
lejen. Zain beslutter sig for at flygte da hans 
10 årige søster sælges som kone til en meget 
ældre mand. Hun bliver gravid og dør. På sin 
rejse møder han den etiopiske flygtning Rahil 
og hendes spædbarn Yonas, som han hjælper 
med at tage sig af. Med retssagen som ramme 
får vi fortællingen om Zain og de mennesker 
og oplevelser, der har formet ham. Instruktø-
ren har valgt at bruge skuespillere, hvis ka-
rakterer reflekterer deres virkelige liv. Fx er 
hovedkarakteren Zain spillet af en rigtig syrisk 
flygtning. Dramaet vandt en af hovedpriserne 
på Cannes Filmfestival, og var nomineret til en 
Oscar i kategorien Bedste udenlandske film. 

En sand historie om de østtyske familier 
Strelzyk og Wetzel, som i september 1979 trak 
overskrifter verden over. I al hemmelighed ar-
bejdede de i lang tid på at konstruere deres 
egen luftballon, som skulle gøre det muligt for 
dem at flygte fra det østtyske diktatur til frihe-
den i Vesten. En farlig og vovet plan, hvor både 
forberedelsen og flugten, bragte deres liv i fare 
i en stat hvor sikkerhedstjenesten Stasi havde 
informanter overalt. Da Stasi kommer på spo-
ret af gruppen og deres plan, bliver familiernes 
flugt en kamp med tiden. 
JyllandsPosten skrev :”1970’er-portrættet er  
præcist, og de gul-brune nuancer skaber et 
virkningsfyldt univers. Men mest af alt er for-
tællingen stadig her 30 år efter Murens fald en 
stærk og larmende aktuel påmindelse om ikke 
at tage friheden for givet.”



10. november kl. 19 
Vice (2018/USA)
(spilletid  128 min.)

SENIORBIO
23. november kl. 15:30 
Dommerens valg (2018/USA/England)
(spilletid 128 min.)

8. december kl. 19 
Artic (2018/Island)
(spilletid 93 min.)

SENIORBIO
21. december kl. 15:30 
En spions bekendelser (2018/England)
(spilletid 96 min.)

Overgård, spillet af Mads Mikkelsen,  er styrtet 
ned med et fly i det iskolde Arktis. Her over-
lever han fra dag til dag helt alene omringet 
af den barske natur. Overgård har efterhånden 
lært at overleve ved at fange fisk og få varmen 
i maskinvraget, og håbet om at blive reddet 
eksisterer stadig. Da en redningshelikopter an-
kommer for derefter selv at styrte ned, indser 
Overgård, at han selv må gå efter hjælp. Han er 
dog ikke længere alene, da den kvindelige pilot 
med nød og næppe overlevede og nu må slæ-
bes hen over isen mod mulig frelse. ’Arctic’ er 
et smukt eksistentialistisk drama og en nerve-
pirrende overlevelsesfilm på en og samme tid. 
Mads Mikkelsen, der er med i samtlige af fil-
mens skud, står for alle replikkerne og har kaldt 
rollen sit livs sværeste.

Den sande historie om Melita Norwood blev 
holdt hemmelig i årtier. Mange fik morgen-
teen galt i halsen i 1999, da det blev offent-
ligt kendt, at den 87-årige bedstemor i årevis 
havde fungeret som KGB-spion. I filmen hedder 
hovedpersonen Joan Stanley (Judi Dench), men 
hun er baseret på Norwoods utrolige historie. 
Joan Stanley nyder sin tilværelse som pensio-
neret bibliotekar. En dag banker MI5, det briti-
ske efterretningsvæsen, på døren og arresterer 
hende. Hun har været en af de mest indflydel-
sesrige spioner i historien. I 30´erne er unge 
Joan fysikstuderende på Cambridge University 
hvor hun forelsker sig hovedkuls i den russiske 
sabotør, Leo. Da hun får job i et tophemmeligt 
atomforskningscenter, konfronteres hun med 
et umuligt valg. Vil hun forråde sit eget land og 
den hun elsker for at redde verden?

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

Den højtrespekterede dommer ved den briti-
ske High Court, Fiona Maye, er kendt for sin 
skarpe intelligens og empati. I familieretten 
har Fiona haft mange dilemmaer inde på livet 
vedrørende børn. Da forældrene til den 17-åri-
ge Adam møder op, bliver arbejdet pludseligt 
mere personligt. Adam er diagnosticeret med 
kræft, men som medlem af Jehovas Vidner, 
må han ikke modtage den blodtransfusion, 
der kan redde hans liv. I stedet for at dømme 
sagen ud fra forældrenes og lægernes udsagn 
alene vælger Fiona at gå en kontroversiel vej 
og besøge Adam på hospitalet.  Mødet bliver 
starten på et unikt venskab og snart er både 
Fionas og Adams liv ændret for altid. Samti-
dig har den faglige succes dog en høj pris med 
private sorger og dommerens 30 år lange æg-
teskab der er  ved at krakelere. Oplev Emma 
Thompson,  Stanley Tucci og Fionn Whitehead.



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:  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


