
Ribe Filmklub
    Program for vinter/forår 2022

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)



12. januar kl. 19 
Alle ved det (2017/spansk)
(spilletid  132 min.)

SENIORBIO
18. januar kl. 15:30 
A star is born (2018/USA)
(spilletid 130 min.)

9. februar kl. 19 
Søstrene Gusmaos usynlige liv (2019/Brasilien)
(spilletid 134 min.)

SENIORBIO
15. februar kl. 15:30 
The Mule (2018/USA)
(spilletid 121 min.)

Filmen er tredje genindspilning af dramafil-
men ”Hollywood bag kulisserne” fra 1937. De 
ledende roller er besat med Bradley Cooper 
og Lady Gaga som henholdsvis rockstjernen 
Jack(son) og natklubsangerinden Ally. Det mu-
sikalske er ført up to date med flere ørehæn-
gere som fx ”Shallow”.
En kærlighedshistorie mellem to musikere, den 
alkoholiserede Jack og  Ally, som mangler selv-
tillid. Jack tager hende under sine vinger og i 
takt med at kærligheden blomstrer mellem de 
to  får Ally den selvtillid, hun altid har manglet 
for at blive stjerne. Jack hjælper hendes karrie-
re i gang, parret bliver gift, og for en stund vir-
ker alt lykkeligt. Men efterhånden som hendes 
succes overhaler hans, tiltager drikkeriet og de 
indre spændinger i forholdet.
Filmen modtog både en Oscar og en Golden 
Globe for bedste sang.

I en lille idyllisk spansk landsby lidt uden for 
Madrid, samles familiemedlemmerne fra nær 
og fjern til en stor fest. Brudens storesøster 
Laura ankommer fra Buenos Aires sammen 
med sin teenagedatter, mens manden er ble-
vet tilbage i Argentina. Hjemkomsten byder på 
en varm genforening med familien, men også 
et gensyn med fortidens store kærlighed - den 
milde og godmodige Paco. Begge er kommet 
videre med nye ægtefæller, men da Lauras 
datter kidnappes under bryllupsfesten, må de 
to ekskærester holde sammen. Spørgsmålet er 
blot, hvem kan Laura stole på? 

De to hovedroller er stærkt besat med Penélope 
Cruz og Javier Bardem. Instruktør er den Oskar-
vindende iranske  Asghar Farhadi.
Weekendavisen skrev :” Mesterklasse”.

Filmen er et gribende, flamboyant og farve og 
følelsesmættet drama om to søstre, som vok-
ser op sammen i 1950´ernes Rio de Janeiro, 
men hvis veje skilles, mens de endnu er unge.
Storesøster Guida drager ud i verden med en 
græsk sømand, men vender gravid og alene 
hjem. Lillesøster Euridice, som er en talentfuld 
pianist, håber på at blive optaget på konser-
vatoriet i Wien, men så bliver også hun gravid. 
Søstrene er lige uheldige med deres mænd og 
må se langt efter ungdommens drømme.
Alt imens de gennem et langt liv længes ef-
ter hinanden, er kvinderne uvidende om, at de 
nærmest bor dør om dør. Filmmagasinet Ekko 
skriver :”Brasiliansk  prisvinder om knægtede 
kvinder er en usædvanlig og elskelig storfilm, 
der giver los for farver og følelser”
Jyllandsposten skrev :”Rørende og frigørende 
” og belønner filmen med 5 stjerner.

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.

AFLYST



9. marts kl. 19 
Tysktime (2019/DK/Tyskland)
(spilletid  100 min.)

SENIORBIO
15. marts kl. 15:30 
Green Book (2019/USA)
(spilletid 124 min.)

20. april kl. 19 
Den sorte Jord (2019/Polen/England/Ukraine)
(spilletid 114 min.)

SENIORBIO
26. april kl. 15:30 
Heartstone (2016/DK/Island)
(spilletid 124 min.)

Oscarbelønnet åndeløst spændende dramathri-
ller om den berømte walisiske journalist Gareth 
Jones, som i 1933 kom på alles læber da det lyk-
kedes ham som en af få, at få et interview med 
Adolf Hitler.  Til sin næste artikel vil han drage til 
Sovjetunionen for at undersøge, hvordan kom-
muniststaten er i stand til at gennemføre en så 
hurtig modernisering af landet og hæren. Målet 
er et interview med Stalin. Rejsen bringer ham 
ulovligt til Ukraine, hvor han oplever at russiske 
soldater lænser landet for værdier og efterla-
der sig millioner af sultne ukrainere. Samtidig er 
russerne på sporet af journalisten, og de vil gøre 
alt hvad der står i deres magt for,at forhindre at 
den forfærdelige sandhed bliver spredt. Filmen 
kaster et nådesløst lys på et overset kapitel af 
verdenshistorien og er samtidig underholdende 
som ren spændingsfilm.

Sanselig, følsom og barsk islandsk-dansk film 
skildrer to drenges vej ind i helvedes forgård, 
der er bedre kendt som puberteten.
En afsides beliggende fiskerlandsby i Island. 
Teenagerdrengene Thor og Christian oplever 
en turbulent sommer. En forsøger at vinde en 
piges hjerte, mens den anden opdager følelser 
over for sin bedste ven. Da sommeren slutter , 
og Islands barske natur genfinder sin styrke, er 
det tid til at forlade legepladsen og se voksen-
livet i øjnene. 
Fremragende, Gudesmuk, Hjerteskærende, 
Henrivende, Uafrystelig og En ualmindelig fin 
film er nogle af de ord, der er sagt om filmen.

Filmen modtog Publikumsprisen ved CPH PIX 
Filmfestivalen og har modtaget flere priser bla. 
på Venedig Filmfestival .

Filmatisering af Siegfried Lenz´roman fra 1968. 
Filmen byder på et frapperende familiedrama 
med en storslået og humoristisk beskrivelse 
af marsken og dens befolkning midt i krigens 
vanvid. Den pinefulde fortid gøres nutidig i 
velspillet og billedskønt drama om opgøret 
med nazismen. Det er den tragiske historie 
om ungersvenden Sigges barndom, fortalt af 
hovedpersonen i en rammehistorie, hvor han 
sidder i ungdomsfængsel efter Anden Verdens-
krig. Hans far er en pligtopfyldende landbe-
tjent, som bliver sat til at censurere maleren 
og barndomsvennen Nansen (forbillede: Emil 
Nolde), der som entartete Künstler lå under for 
et nazistisk arbejdsforbud. ”Tysktime” er en 
fremragende film, som gør tysk fortid nutidig 
ved at gøre historien levende. 
Med den danske skuespiller Sonja Richter.

Dramaet fortæller den virkelige historie om 
det uventede venskab mellem en sofistikeret 
afroamerikansk kunstner og en italiensk-ame-
rikansk mand fra arbejderklassen i 60´ernes 
raceadskilte USA. Da Tony Lip (der spilles af 
Viggo Mortensen), en udsmider fra et itali-
ensk-amerikansk kvarter i Bronx, bliver hyret 
til at køre dr. Don Shirley, en sort pianist i ver-
densklasse, på en koncertturne fra Manhattan 
til Sydstaterne, må de benytte sig af  ”The Gre-
en Book”  for at kunne finde de få steder og 
overnatningssteder, som  dengang var sikre for 
afroamerikanere. De oplever racisme og fare, 
men også uventet medmenneskelighed og 
humor, og tvinges til at se bort fra deres for-
skelligheder for at overleve og komme overens 
på deres livs rejse. Et varmt venskab opstår på 
den turbulente tur. 



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 7 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 2022 er 100 kr.
Du kan også tilmelde dig til Filmklubbens folk ved filmforevisningerne


