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Meddelelser
Siden sidst har der heldigvis været mange gode film, som mange er kommet for at se. Det er en fornøjelse, at vi nu igen kan samles så mange. / D.
5. oktober begynder Folkeuniversitetet med ”Big Bang”. Program kan
læses her eller hentes i biografen. / 4 fra bestyrelsen deltog i filmtræf i
Svendborg. Vi så mange gode film, der er på vej til vores biograf. / Meget
vigtigt!! Der gælder ingen rabatordninger til ”No Time to Die” fra 30.
sept. til 7. okt. Det har filmselskabet MGM bestemt.
Mvh / Ellen.

No Time to Die
30. sep. kl. 00:07 (163 min.), og 1. – 4.
og 6. – 7. okt. kl. 19:30, Billetter 95 kr.
T. o. 11 år.
Bond er stoppet som aktiv agent, men
kommer tilbage i ilden, da han kontaktes af sin gamle ven Felix Leiter fra
CIA. En videnskabsmand er blevet kidnappet, og den britiske superagent er
snart på missionen. Men Bond finder ud
af, at der er tale om bedrag, og snart
viser en mystisk skurk sig, som er i besiddelse af avanceret våbenteknologi.
GB 2020, Action, Medv.: Daniel Craig
– Rami Malek m.fl., Instr.: Cary Joji
Fukunaga.

Big Bang og det usynlige univers (Folkeuniversitetet)
5. okt. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Vi ved, at universet begyndte i et Big Bang. Vi ved, at det udvider sig hurtigere og hurtigere, men vi ved ikke med sikkerhed hvorfor. Den mest
sandsynlige forklaring er, at vores univers er fyldt med mørk energi. Mørkt
stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad
det er. Uden det mørke stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for, hvad det usynlige univers
egentligt består af? I foredraget opdateres du om den nyeste forskning i
kosmologi, og vi ser på perspektiverne for, om forskningen i de kommende
år kan give os svar på, hvad det usynlige univers egentlig består af. Foredragsholder: Professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og
Astronomi, Aarhus Universitet.

Tove
FormiddagsBio 1. okt. kl. 10:30 (115 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Paw Patrol: Filmen
2. – 3. okt. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.
Hvalpene i Paw Patrol er rykket til Adventure
City, hvor den nye borgmester Hr. Humdinger
eksperimenterer med et spektakulært (og farligt)
fyrværkeri og en vejrrobot, der skal sikre evige
solskinsdage i Adventure City. Men begge dele
giver bagslag, og så må Paw Patrol redde dagen.
USA 2021, Animation, Danske stemmer: Pelle
Falk Krusbæk – Iris Mealor Olsen m.fl., Instr.:
Cal Brunker.

Persiske lektioner
8. okt. kl. 19:30 (127 min.), Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Pagten
FormiddagsBio 8. okt. kl. 10:30 (115 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
2

Dune
9. – 11. okt. kl. 19:30 (155 min.), Billetter
65 kr., T. o. 11 år.
Paul Atreides er en begavet, ung mand
født til at opnå noget ganske særligt. For
at sikre sin families og sit folks fremtid
må han drage af sted på en rejse til universets farligste planet. Ondsindede kræfter kæmper om planetens mest dyrebare
ressource – et middel, der kan åbne op
for menneskehedens største potentiale.
USA 2021, SF, Medv.: Timothee Chalamet – Rebecca Ferguson m.fl., Instr.:
Denis Villeneuve.

Paw Patrol
9. – 10. okt. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

Yngre med årene (Folkeuniversitetet)
12. okt. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Forskning viser, at ikke bare din livsstil men også livsindstilling i et vist
omfang er med til at bestemme, om du vil dø som en rask 90-årig eller som
en syg 80-årig. Du har selv mulighed for at forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop. Som plastikdupperne for enden af vores snørebånd sidder de såkaldte telomerer for enden af vores kromosomer og stabiliserer disse. Hver gang en celle deler sig, ryger der et lille stykke af telomererne. De fungerer lidt som et klippekort. På et tidspunkt er klippekortet
tomt, og så vil cellen aldrig kunne dele sig mere. Man siger, at cellen derved er gået ”i alderdom”. Det viser sig, at kronisk inflammation giver korte
telomerer og får aldringsprocessen til at køre hurtigt, mens en sund livsstil
og en optimistisk livsindstilling bremser inflammationen og styrker kromosomerne. Ungdommens kilde er altså fundet, og den består af en række
forskningsbaserede livsstilsråd, der styrker den fysiske og mentale sundhed. Det handler om sund kost, absolut ingen røg, vin i moderate mængder
og rigeligt med bevægelse og søvn. Undgå unødig bekymring og sørg for
at opleve henrykkelse og begejstring. Foredragsholder dr. med. og overlæge på Rigshospitalet Bente Klarlund Pedersen.
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Ternet Ninja (2)
13. – 17. okt. kl. 19:30 (86 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Hvor kragerne vender (BabyBio)
FormiddagsBio 14. okt. kl. 10:30 (91 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Laura har lagt afstand til sin familie på landet for at leve et kunstnerisk bohemeliv. Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn for at deltage i brorens
bryllup, opdager hun, at broren skal giftes med barndomsfjenden, Catrine.
Laura indser, at Catrine har overtaget hendes plads i familien og mærker
nu et stærkt ønske om at få den tilbage. Danmark 2021, Komedie, Medv.:
Rosalinde Mynster – Bodil Jørgensen m.fl., Instr.: Lisa Jespersen.

På kanten af livet
FormiddagsBio 15. okt. kl. 10:30 (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 Matthieu Delaporte.

Pinocchio
16. – 18. okt. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.,
T. o. 7 år.
Den gamle legetøjssnedker Gepetto er ensom og
laver derfor en dreng af træ ved navn Pinocchio.
Om natten kommer Den Blå Fe og lover Pinocchio, at han kan blive til en rigtig dreng, hvis han
gør sig fortjent til det. Pinocchio lader sig imidlertid gang på gang lokke i dårligt selskab. Først
da Gepetto bliver slugt af en hval, tager Pinocchio den svære, men rigtige beslutning om at
hjælpe sin stedfar. Italien 2019, Fantasy, Medv.:
Federico Ielapi – Roberto Benigni m.fl., Instr.:
Matteo Garrone.
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Rusalka (opera)
18. okt. kl. 19:00 (173 min.), Billetter 130 kr.
Vandnymfen Rusalka beder en heks om at omskabe hende til et menneske,
så hun kan blive gift med den prins, hun elsker. Forvandlingen indebærer,
at Rusalka mister talens brug, hvilket keder prinsen så meget, at han til
sidst fatter interesse for en udenlandsk prinsesse. Den fortvivlede Rusalka
vender tilbage til søens vand, og prinsen, der fortryder sin utroskab, kysser
hende vel vidende, at dette kys vil dræbe ham. Musik: Antonin Dvorak,
Dirigent: Ivor Bolton, Medv.: Asmik Grigorian – Maxim Kuzmin-Karavaev
m.fl., Instr: Christof Loy.

No Time to Die
19. – 21. okt. kl. 19:30 (163 min.), Billetter 95 kr., T. o. 11 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Spirit – en fri sjæl
19. – 22. okt. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Flummerne
23. – 24. okt. kl. 14:00 (92 min.), Billetter 50 kr.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Margrete den Første
22. – 23. okt. kl. 19:30 (121 min.), FormiddagsBio 22. okt. kl. 10:30,
Billetter 75 kr.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Pagten
24. okt. kl. 19:30 (115 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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Pandemier i de sidste 200 år (Folkeuniversitetet)
26. okt. kl. 19:00 (120 min.), Billetter
GRATIS.
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper,
kolera og mæslinger? Nye matematiske
modeller giver os indsigt i, hvordan
fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien. Foredragsholder Professor i folkesundhed Lone
Simonsen, Institut for Naturvidenskab og
Miljø, Roskilde Universitet.

Nowhere Special
28. – 31. okt. kl. 19:30 (96 min.),
FormiddagsBio 29. okt. kl. 10;30,
Billetter 60 kr.
Da alenefaren John får at vide, at
han kun har få måneder tilbage at
leve i, begynder han at lede efter
den perfekte familie, som kan
overtage forældrerollen samtidig
med, at han prøver at skærme
Michael for situationens alvor.
Men kan man bedømme en families evne til kærlighed efter et kort
møde? USA 2020, Drama, Medv.:
James Norton – Daniel Lamont
m.fl., Instr.: Uberto Pasolini.
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Forsvundet til halloween
30. – 31. okt. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Søskendeparret Asger og Petra har for nyligt mistet deres far, og det er nu
første halloween uden ham. Samtidig er Asger og deres nabo Esther gledet
fra hinanden og har mistet deres gamle venskab,
og der er nu lagt op til en anspændt aften i familiens skød. Men da Petra pludselig forsvinder
sporløst, må Asger og Esther stå sammen om at
finde den forsvundne lillesøster. De tager ud i
den skøre halloween-aften, og i deres søgen efter
Petra støder de på drengen Svend, udklædte
zombier, tricktyve og alverdens udfordringer,
inden de ender foran det uhyggelige hus, hvor
den onde heks bor. Mon det lykkes dem at finde
Petra, inden forældrene opdager, at hun er væk?
Danmark 2021, Familiefilm, Medv.: Hannah
Glem Zeuthen – Marijana Jankovic m.fl., Instr.:
Philip Th. Pedersen.

Undine
1. – 5. nov. kl. 19:30 (92 min.), Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Vandnymfen Undine, der arbejder som historiker i et tysk universitet, kan
først blive rigtigt menneske, når hun forelsker sig i en mand. Derfor tyder
alt godt, da hun forelsker sig i dykkeren Christoph. Kærligheden brænder i
de våde elementer, men spørgsmålet er, om det er nok til holde Undine i
live blandt menneskene. Tyskland 2021, Fantasy, Medv.: Paula Beer –
Franz Rogowski m.fl., Instr.: Christian Petzold.

Mother
FormiddagsBio 5. nov. kl. 10:30 (129 min.), Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Ternet Ninja (2)
6. – 7. nov. kl. 19:30 (86 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN
Forsvundet til halloween
6. – 7. nov. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Den inderste kerne (Folkeuniversitetet)
9. nov. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere.
Herunder hvordan hun vha. seismiske
trykbølgers hastighedsfordeling blev
verdensberømt ved at opdage, at Jorden
har en indre kerne, og at Jordens indre
dermed er tredelt og ikke todelt. Inge
Lehmann (1888-1993) studerede bl.a.
seismiske trykbølgers hastighedsfordeling i Jordens indre på grundlag af
jordskælvssignaler fra fjerne jordskælv optegnet på danske, grønlandske,
europæiske og amerikanske seismografer. Foredragsholdere: Forfatter
Lotte Kaa Andersen og geofysiker David Lundbek Egholm.

Opera, ballet og koncert 2021/22
27.9. kl. 19:00: Ballet, Romeo og Juliet, fra Stuttgard Balletten, 2017.
18.10. kl. 19:00: Opera, Rusalka, fra Madrid 2020.
22.11. kl. 19:00: Opera, Barberen fra Sevilla, fra Rom 2020.
13.12. kl. 19:00: Opera, Masnadieri, fra La Scale 2019.
17.1. kl. 19:00: Koncert, Gala Lirica ”A Riveder Le Stelle” 2020.
14.2. kl. 19:00: Opera, Lucia Di Lammermoor, fra Wien 2019.
14.3. kl. 19:00: Opera, Don Giovanni, fra Salzburg 2021.
7.4. kl. 19:15: Opera (live), Askepot, fra Paris.
16.5. kl. 19:00: Opera, Figaros bryllup, fra Paris 2022.
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