
Ribe Filmklub
              Program for efterår 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)



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

SENIORBIO
20. september kl. 15:30 
West Side Story (2021/USA)
(spilletid 156 min.)

12. oktober kl. 19 
The Father (2020/England)
(spilletid 97 min.)

SENIORBIO
18. oktober kl. 15:30 
Race (2016/USA)
(spilletid 134 min.)

Steven Spielberg har nyfortolket den gam-
le succesfulde Broadway musical fra 1957 
om ungdomsforelskelse og farlig rivalisering 
mellem to de bander The Jets og The Sharks  
i 1950´ernes New York. Musicalen blev første 
gang filmatiseret i 1961 og modtog dengang 
10 Oscar-statuetter.
Musicalen/filmen er inspireret af Shakespeares 
klassiske drama “Romeo og Julie” men omsat 
til 1950 ́ ernes Upper West Side i New York, hvor 
Tony og Maria, fra hver deres bandemiljø, forel-
sker sig i hinanden. En forelskelse der er umulig 
og får katastrofale følger for de to kærester.

Filmen er fyldt med de kendte sange og me-
lodier af Sondheim og Bernstein, og strutter 
stadig af et ubegribeligt overskud.

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”.

”The Father” er endnu en stor film med Antho-
ny Hopkins, som spiller den 80-årige Anthony, 
der er en kultiveret mand, som lytter til ope-
ra, spiller klassisk musik og læser stor littera-
tur. Men han har Alzheimer, hvilke giver store 
udfordringer for hans datter Anne. Hun lader 
sin far blive i de vante omgivelser, men han 
skræmmer alle hjemmehjælperne væk og ef-
terhånden som hans greb om virkeligheden 
smuldrer, må datteren træffe de svære valg for 
sig selv og for sin far.
Anthony Hopkins modtog en Oscar for sin præ-
station, ligesom filmen fik en Oscar for bedste 
manuskript. Dagbladenes Bureau skrev: ”… 
ikke alene har Anthony Hopkins sit store, al-
sidige, dragende maskuline talent i behold, ti-
telrollen er den mest formidable, rystende og 
uafrysteligt intense præstation, han nogensin-
de har givet.”

Den sorte atletikudøver Jesse Owens fra USA 
deltager i 1936 i De Olympiske Lege i Berlin. 
Her møder han modgang fra den nazistiske re-
gering, som ikke vil anerkende den sorte mand 
som værende en kompetent udfordrer til den 
ariske race. Hitler, der hadede alle ikke-ariere, 
måtte til stort raseri se sine tyske ariere blive 
slået af en sort mand. 
Trods de ikke optimale muligheder, vinder Ow-
ens fire guldmedaljer. Filmen beretter om Ow-
ens vej fra små kår til, han står på sejrsskamlen 
ved OL, og om venskabet med hans dygtige 
træner Larry Snyder, hvor de i dilemmaet mel-
lem sport og politik sættes over for hinanden 
og spilles ud mod hinanden. 
Filmens titel ”Race” er som filmen dobbeltty-
dig. ”Race” kan betyde både race (f.eks. arisk/
ikke-arisk) og løb. Filmen har ikke været vist i 
danske biografer.



9. november kl. 19 
Nomadland (2021/USA)
(spilletid 103 min.)

SENIORBIO
15. november kl. 15:30 
Dommerens valg (2017/England)
(spilletid 101 min.)

14. december kl. 19 
Portræt af en kvinde i flammer (2020/Frankrig)
(spilletid 121 min.)

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

I 1770´ernes Frankrig på en afsidesliggende klip-
peø har den unge Heloise netop forladt kloste-
ret og er nu, modvilligt, lovet væk i et arrange-
ret ægteskab. Hendes kommende brudgom vil 
se hvordan hun ser ud og har hyret en kvindelig 
billedkunstner til at male et portræt. Det skal 
foregå i al hemmelighed i forhold til Heloise, da 
hun ikke ønsker at blive “fanget” på et maleri.
De to kvinder kommer efterhånden tæt på hin-
anden og der opstår venskab, ømhed, kærlighed 
og begær i deres forhold. En forbudt romance.

Filmen modtog De gyldne Palmer i Cannes. 
BT skrev: ”….en fremragende historie om for-
budt kærlighed , dampende erotik og umulige 
valg. En historie, der på én gang suger dig helt 
ind og knuser dit hjerte.”

Den sande historie om Melita Norwood. I 
1999 blev det offentligt kendt, at den 87-åri-
ge bedstemor i årevis havde fungeret som 
KGB-spion og leveret hemmeligheder til 
russerne. Hovedpersonen hedder Joan Stan-
ley (Judi Dench), men hun er baseret på 
Norwoods utrolige historie. Joan Stanley nyder 
sin tilværelse som pensioneret bibliotekar. En 
dag banker MI5, det britiske efterretningsvæ-
sen, på døren og arresterer hende. Joan har 
været en af de mest indflydelsesrige spioner 
i historien. I 1930´erne er unge Joan fysikstu-
derende på Cambridge University hvor hun 
forelsker sig hovedkuls i den russiske sabotør, 
Leo. Da hun får job i et tophemmeligt atom-
forskningscenter, konfronteres hun med et 
umuligt valg. Vil hun forråde sit eget land og 
den hun elsker for at redde verden?

Efter et økonomisk kollaps i en lille by ude på 
landet i Nevada, hvor hun mister alt, pakker 
kvinden Fern sin varevogn og kører af sted, for 
som moderne nomade at opleve livet uden for 
det konventionelle samfund. Rejsen gennem 
den smukke amerikanske natur, giver hende et 
nyt udsyn på livet.
Det er en usædvanlig film, hvor stemninger 
og metaforiske billeder, bærer den primære 
handling, og er en hybrid mellem dokumentar 
og fiktion. En film der ikke gør, hvad man for-
venter. Kvinden Fern spilles af Frances McDor-
mand, som bla. Er kendt fra filmene Fargo og 
Three Billboards outside Ebbing, Missouri.
”Nomadland” fik 3 Oscars og har derudover 
fået tildelt mere end 200 filmpriser. 
DR Filmland:” Du vil undre dig de første man-
ge minutter af filmen”

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 foræl-
drene til den 17-årige Adam møder op, bliver 
arbejdet pludseligt mere personligt.
Adam er diagnosticeret med kræft, men ef-
tersom han er medlem af Jehovas Vidner, må 
han ikke modtage den blodtransfusion, der kan 
redde hans liv. Fiona vælger at gå en kontrover-
siel vej og besøger 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. Samtidig har den 
faglige succes dog haft en høj pris med private 
sorger og dommerens 30 år lange ægteskab er 
ved at krakelere, da hendes mand har meldt 
ud, at han overvejer at have en affære. 



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 genrer, indtil der er 
etableret en permanent biograf i Ribe.

Filmklubben blev etableret i foråret 2014 og har allerede i sine første 8 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
Ribe Bibliotek:  Ole Laursen
Ældresagen: Lilian Maskov
Biografforeningens medlemskreds: Frits Sandberg og Bodil Sixhøj Hyldahl
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


