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Meddelelser
Kære medlemmer.
D. 14, juni var der generalforsamling. Under forslag blev bl.a. Kommunikation diskuteret, og det blev besluttet, at jeg fremover under meddelelser skriver om, hvad der er sket siden sidst og måske også lidt om det
fremtidige. Desuden bliver det sådan, at hvis man ønsker referat af vore
bestyrelsesmøder, skal man sende sin mailadr. til Brian: bribu@live.dk.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: formand: Ellen
Lynard, næstformand: Lindy Larsen og sekretær: Brian Buchhave. Øvrige
i bestyrelsen er Jørgen Hald, Nils Jessen, Annette Güldner og Grete Olsen.
Sup.: Anne Kleis Sørensen og Mette Sonne. I den kommende periode er
der i samarbejde med Samsø Kommune 2 gange film for Samsøbørn.
Henholdsvis Buster Oregon Mortensen og Bien Maja 3. D. 9. aug. kommer
Jonas Poder Rasmussen og introducerer animations- og dokumentarfilmen ”Flugt”. Bagefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål.
Filmen har allerede vundet mange priser. D. 28. august er der koncert
med Andre’ Rieu: ”Together Again”. Og i øvrigt fuldt program hver dag
hele sommerferien.
Ellen

Ammonite
12. – 14. juli kl. 19:30 (120 min.), Billetter 60 kr.
England, 1840'erne. Den anerkendte palæontolog, Mary Anning, arbejder i
en lille by nær den sydengelske kyst. En dag ankommer turisten, Roderick
Murchison, til byen med sin hustru, Charlotte. Men da uventede følelser
langsomt begynder at opstå mellem Mary og Charlotte, bliver det begyndelsen på en kærlighedsaffære, der vil ændre de to kvinders liv for altid.
GB 2020, Drama, Medv.: Kate Winslet – Saoirse Ronan m.fl., Instr.: Francis Lee.

Fast & Furious (9)
15. – 18. juli kl. 19:30 (142 min.), Billetter
65 kr., T. o. 11 år.
Dom Toretto har trukket sig tilbage og lever
et stille liv sammen med Letty og deres lille
søn Brian. Men nye farer lurer lige rundt om
hjørnet, og for at redde dem han elsker mest
må Dom konfrontere synder fra fortiden.
Sammen med resten af holdet skal han forsøge at stoppe en yderst effektiv snigmorder
og topkører, som viser sig at være Doms
bror, Jakob. USA 2021, Action, Medv.: Vin
Diesel – Michelle Rodrigues m.fl., Instr.:
Justin Lin.

Gloria Mundi
FormiddagsBio 16. juli kl. 10:30 (106 min.), Billetter 60 kr.
Marseille, Frankrig. Sylvie og hendes mand Richard er netop blevet forældre til babyen Gloria. Men livet er ikke nemt for den lille familie, hvor
fattigdom og vold ikke er
langt fra døren. Og samtidig
skal de finde ud af, om Glorias
morddømte morfar også skal
være en del af familien.
Frankrig 2019, Drama,
Medv.: Ariane Ascaride –
Jean-Pierre Darroussin m.fl.,
Instr.: Robert Guediguian.
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Buster Oregon Mortensen
17. – 18. juli kl. 14:00 (92 min.), Billetter 50 kr.
Buster er en 11-årig opfindsom dreng, der elsker at trylle. Sammen med sin
gamle ven Hr. Larsen øver Buster sig på at vinde sommerens talentkonkurrence, men klassens populære dreng gør alt, hvad han kan for at forpurre tryllenummeret og samtidig stille ham i dårligt lys overfor den nye søde
pige i Brønshøj. Men Buster skal nok finde på en løsning. For Buster Oregon Mortensen giver aldrig op! Danmark 2021, Familiefilm, Medv.: Manfred Weber Cortzen – Magnus Millang m.fl., Instr.: Martin Miehe-Renard.

Sæson
(kun med engelske undertekster)
19. – 21. juli kl. 19:30 (81 min.), Billetter 60 kr.
'Sæson' handler om livet i periferien, og
den egentlige hovedperson i denne
smukke hybridfilm er den svenske sommer. Undervejs møder vi polske sæsonarbejdere, der kommer til Sverige for at
arbejde på storgårdene. Vi fejrer de lange, lyse sommernætter, industriferie,
kampdruk i skoven og midsommerfester,
hvor der sejles op ad åen. Vi ser, hvordan maskiner, mennesker og naturen alle
er afhængige af hinanden gennem abstrakt fiktion badet i skiftevis sol og
skygge over det skånske landskab. Sverige 2021, Drama, Medv.: Aron Skoog –
Agnieszka Podsiadlik m.fl., Instr.: John
Skoog.
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Smagen af sult
22. – 25. juli kl. 19:30 (115 min.), FormiddagsBio 23. juli kl. 10:30,
Billetter 60 kr.
Maggie og Carsten elsker hinanden, har to skønne børn og åbner deres egen gourmetrestaurant, Malus. De vil ha’ det hele. Og har det hele. Næsten. For de mangler den forjættede Michelin-stjerne. Men en dag modtager Carsten et brev om, at hans kone elsker en anden. Hvem har sendt det
og hvorfor? I deres umættelige passion for livet og jagt efter den ultimative
anerkendelse, har de
glemt at livets måltider ikke er gratis.
Danmark 2021, Drama, Medv.: Nikolaj
Coster-Waldau – Katrine Greis-Rosenthal
m.fl., Instr.: Christoffer Boe.

Bien Maja (3)
24. – 25. juli kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.
Den glade bi Maja er nysgerrig og fuld af eventyrlyst. Kubens strenge lærerinde bifalder ikke Majas uregerlighed, og da bidronningen mister den
eliksir, som holder hende i live, bliver Maja beskyldt for at stå i ledtog med
hvepsene. Men Maja ved, hvem der har begået tyveriet. Sammen med sine
venner, Willy, Stik og Flip, finder hun frem til en fredelig løsning på miseren. Tyskland 2014, Animation, Danske stemmer: Mia Aunbirk – Mathias
Klenske m.fl., Instr.: Alexs Stadermann.
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Those Who Wish Me Dead
26. – 28. juli kl. 19:30 (100 min.), Billetter 60 kr.
Faldskærmsbrandmanden Hannah er stadig tynget af skyld fra en brand,
hvor hun begik en fejl, der kostede tre mennesker livet. Men da hun støder
på en traumatiseret 12-årig dreng, der ikke har andre steder at gå hen, er
hun nødt til at genfinde sine kræfter. USA 2021, Thriller, Medv.: Angelina
Jolie – Finn Little m.fl., Instr.: Taylor Sheridan.

The Father
29. juli – 1. aug. kl. 19:30 (97 min.), FormiddagsBio 30. juli kl. 10:30,
Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Filmen 'The Father' handler om Anthony, der nægter hjælp fra sin datter,
efterhånden som han bliver ældre. Mens hans omstændigheder ændrer sig,
begynder Anthony at sætte spørgsmålstegn ved sine elskede, sit eget sind
og endda sin egen virkelighed. 'The Father' tager fat i temaer som alderdom, minder og familierelationer. GB 2021, Drama, Medv.: Anthony
Hopkins – Olivia Colman m.fl., Instr.: Florian Zeller.
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Buster Oregon Mortensen
31. juli – 1. aug. kl. 14:00 (92 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

På kanten af livet
2. – 4. aug. kl. 19:30 (117 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Arthur og César har været venner siden barndommen. Da Arthur fortæller,
at han har kræft, beslutter César sig
for at flytte ind hos sin ven for at
hjælpe ham med at opnå alt det, som
han altid har ønsket sig at gøre, før
han dør. Men der er en hage ved det
hele: Det er ikke Arthur, der er syg!
Frankrig 2019, Drama, Medv.:
Fabrice Luchini – Patrick Bruel
m.fl., Instr.: Alexandre de la
Patelliere og Matthieu Delaporte.

Den gode spion
5. – 8. aug. kl. 19:30 (111 min.), Billetter 60 kr.
Greville Wynne er forretningsmand og lever et helt almindeligt liv med sin
kone og deres søn i London. I 1960 opsøges han af Den britiske efterretningstjeneste på grund af sine mange forretningsrejser i Østeuropa. Nu
rekrutteres Greville til at smugle tophemmelig information ud af Sovjetunionen for MI6 og CIA. Mødet med hans russiske kilde, Oleg Penkovsky
med kodenavnet, Ironbark, bliver begyndelsen på en ekstremt farlig mission og et ekstraordinært venskab. GB 2020, Thriller, Medv.: Benedict
Cumberbatch – Merab Ninidze m.fl., Instr.: Dominic Cooke.

6

På kanten af livet
FormiddagsBio 6. aug. kl. 10:30 (117 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Bien Maja (3)
7. – 8. aug. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

Flugt
9. og 11. aug. kl. 19:30 (90 min.),
FormiddagsBio 13. aug. kl.
10:30, Billetter 60 kr., T. o. 11
år.
Amin er 36 år, veluddannet og
succesfuld i sit karrierejob. Alt
kører. Men da hans kæreste Kasper frier til ham, gribes han af angst for at
give sig hen. Ingen kender nemlig hele sandheden om Amins fortid. Hvis
Amin skal turde leve sit liv fuldt ud, må han tage et endeligt opgør med
dén hemmelighed, han som barn fik ordre om aldrig at afsløre. Danmark
2021, Animation, Fortæller: Rashid Aitouganov, Instr.: Jonas Poher
Rasmussen. (Se også under ”Meddelelser”).

Sidste strejf af kærlighed
12. – 15. aug. kl. 19:30 (103 min.), FormiddagsBio 13. aug. kl. 10:30,
Billetter 60 kr.
'Sidste strejf af kærlighed' er et hjertevarmt komedie-drama om at finde
kærligheden i livets efterår. Der opstår sød melodi da Dave og Fern mødes,
mens de lufter deres hunde i en park i det nordlige London. Vi følger derefter de to på 23 gåture med deres hunde, hvor de gradvist kommer tættere
på hinanden og oplever, hvordan
romantikken blomstrer op. Dave
og Fern har dog ikke været helt
ærlige over for hinanden, og deres
fremtidige lykke er truet af de
hemmeligheder, som de har tilbageholdt. USA 2021, Komediedrama, Medv.: Dave Johns –
Alison Steadman m.fl., Instr.: Paul
Morrison.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN
Flugt
FormiddagsBio 13. aug. kl. 10:30 (90 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Buster Oregon Mortensen
14. – 15. aug. og 21. - 22. aug. kl. 14:00 (92 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

Hvor kragerne vender
19. – 22. aug. kl. 19:30 (91 min.), FormiddagsBio 20. aug. kl. 10:30,
Billetter 60 kr.
Den danske film 'Hvor kragerne vender' handler om Laura, der har lagt afstand til livet på landet og sin familie
til fordel for et frigjort bohemeliv,
som forfatter i København. Hun har
netop skrevet en bog om sin elendige
opvækst i provinsen, som har skabt
lidt offentlig debat. Da Lauras bror
skal giftes, tager hun tilbage til sin
hjemstavn, hvor køerne lytter til POP
FM, og der serveres kød og kartofler
til aftensmad. Her opdager hun, til sin
store overraskelse, at hendes bror
skal giftes med barndomsfjenden,
Catrine. Mens de forbereder brylluppet, indser Laura, at Catrine har
overtaget hendes plads i familien, og
hun mærker nu et stærkt ønske om at
få den tilbage. Danmark 2021, Drama, Medv.: Rosalinde Mynster –
Bodil Jørgensen m.fl., Instr.: Lisa
Jespersen.
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