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Kære medlemmer
Kom gerne med forslag til film, hvis I hører om film, I kunne tænke jer,
der kom i biografen. / Vi har mange nye medlemmer, men vil gerne, at I,
der har været trofaste medlemmer, vedbliver med at være i Samsø Film-
klub, men det er sådan, at dette bioblad kan blive det sidste, hvis I glem-
mer betalingen. Der kan betales i biografen eller på konto 6260 1006257.
 / Den 20. marts har vi generalforsamling i Samsø Filmklub.

Mvh / Ellen

Hvad Grønlands indlandsis lærer os
(FOLKEUNIVERSITETET)

28. feb. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis fortæller os om klimaet,
skovafbrænding, vulkanudbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. De dy-

beste boringer ned i mere end
100.000 år gammel is giver viden
om, hvor meget havspejlet vil sti-
ge i fremtiden. Forelæser: Dor-
he-Dahl Jensen, Professor i gla-
ciologi på Niels Bohr Instituttet
ved Københavns Universitet.

Meter i sekundet (BABYBIO)
27. feb. kl. 10:00 (104 min.), Billetter 70 kr., T.o. 7 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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The Banshees of Inisherin
2. – 5. mar. kl. 19:30 (109 min.), FormiddagsBio 3. mar. kl. 10:30, Billet-
ter 70 kr., T. o. 15 år.
Begivenhederne finder sted på en lille irsk ø under den irske borgerkrig i
1923. Her står de to livslange venner, Pádraic og Colm, i en ubekvem
situation, da Colm fra den ene dag til den anden beslutter sig for, at han
ikke længere ønsker at være venner med Pádraic. Disney 2023, Drama,
Medv.: Colin Farrell – Barry Keoghan m.fl., Instr.: Martin McDonagh.

Asterix & Obelix – I dragens
rige

5. mar. kl. 14:00 (112 min.), Billetter 60
kr., T. o. 7 år.
Asterix og Obelix rejser denne gang til
Kina, hvor de må hjælpe den kinesiske
kejser Han Xuandis datter. UIP 2023,
Adventure, Medv.: Guillaume Canet –
Gilles Lellouche m.fl., Instr.: Guillaume
Canet.

Meter i sekundet
7. mar. kl. 14:30 (104 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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Det er bare en virus (FOLKEUNIVERSITETET)
7. mar. kl. 19:00 (120 min.).
Virus er det mindste smitstof. Det er overalt, og det trænger ind i og udnyt-
ter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de
vigtigste kendetegn for virus, og hør om hvordan virusforskerne må tænke
for at bekæmpe virus. Forelæser: Anders Fomsgaard, Statens Serum
Institut.

Aftersun
9. – 12. mar. kl. 19:30 (96 min.), FormiddagsBio 10. mar. kl. 10:30, Billet-
ter 70 kr., T. o. 7 år.
Sophie reflekterer over minder fra en charterferie i Tyrkiet med sin far 20
år tidligere. Med et ømt portræt af et far/datter-forhold i centrum, tager
filmen os med tilbage til et solvarmt resort i 90’erne med solbrændte, ma-
carena-dansende charterturister, dovne eftermiddage ved poolen og en
hjerteknusende karaoke-fremførelse af R.E.M.’s "Losing My Religion".
Reel Pictures 2023, Drama, Medv.: Paul Mescal – Drankie Corio m.fl.,
Instr.: Charlotte Wells.

Folk og røvere i Kardemomme by
11. mar. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 60 kr.
Røverne bor lige uden for den fredelige Kardemomme By, og når de har
brug for noget, sniger de sig bare ind til byen og stjæler det. En dag bliver
røverne arresteret og anbragt i byens fængsel. Men da en brand bryder ud,
får trioen en ny chance for at bevise over for byen, at de er mere end bare
røvere. Nordisk Film 2023, Animation, Stemmer: Niels Olsen – Jon Lange
m.fl., Instr.: Rasmus A. Sivertsen.
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Regnen skyller alt bort
13. – 15. mar. kl. 19:30 (129 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Sang-hyeon driver et renseri og er i konstant gæld, mens Dong-soo arbej-
der i en kirke, hvor forældre anonymt kan efterlade deres baby, hvis de ik-
ke ønsker at beholde den. De to mænd sletter spor fra overvågningskame-
raerne, stjæler børnene for at sælge dem på det sorte marked. Deres liv
kompliceres yderligere, da en mor pludselig vender tilbage efter sin søn.
Another World
Entertainment
2023, Drama,
Medv.: Kang-
Ho Song –
Dong-Won
Gang m.fl.,
Instr.: Hiro-
kazu Kore-Eda.

Ant-Man and the Wasp – Qantumania (3D)
16. – 19. mar. kl. 19:30 (125 min.), Billetter 75 kr.
Efter begivenhederne i Captain America: Civil War, hvor superhelten Ant-
Man kæmpede sammen med Captain America, har manden bag myrehel-
ten Scott Lang siddet i husarrest. Tiden for hans frihed nærmer sig, men alt
ændres, da Scott pludselig oplever en forbindelse med en fremmed kvinde,
der viser sig at være den forsvundne hustru til Dr. Hank Pym, der sammen
med datteren Hope van Dyne er eftersøgt af FBI. Scott har ikke set de to
genier, siden han blev anholdt, men forbindelsen til Janet gør ham nu til en
vigtig del af Hank og Hopes planer om at bringe moren tilbage fra det
selvsamme "kvante-rige", som Ant-Man engang undslap. Da en mystisk
skikkelse begynder at dukke op for at få hænderne i Hanks teknologi, må
Scott og Hope atter hoppe i deres krympedragter for at slås side om side
som Ant-Man og The Wasp. Disney 2018, Adventure, Medv.: Paul Rudd –
Evangeline Lilly m.fl., Instr.: Peyton Reed.

Meter i sekundet
FormiddagsBio 17. mar. kl. 10:30 (104 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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Asterix & Obelix – I dragens rige
19. mar. kl. 14:00 (112 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Generalforsamling i Samsø Filmklub
20. mar. kl. 19:30.

Kaffe (ÅRHUS UNIVERSITET)
21. mar. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrk-
ning og bearbejdning til den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den

betydning klimaændringerne vil få
for fremtidens kaffe og om sund-
hedsaspekterne ved at drikke kaffe.
Forelæsere: Aske Skovmand Bos-
selmann (naturressourceøkonom),
Anders Sanchez Barfod (botaniker),
Kjeld Hermansen (Institut for klinisk
medicin). 

Kysset
23. – 26. mar. kl. 19:30 (116 min.), FormiddagsBio 24. mar. kl. 10:30,
Billetter 70 kr.
Filmen udspiller sig i 1913, hvor en verdenskrig truer freden i Europa. Den
noble og pligtopfyldende Anton Abildgaard, der er ved at blive officer,
inviteres til bal hos den lokale Baron Løvenskjold. Det bliver en skæbne-
svanger aften for den unge mand. Han inviterer nemlig husets smukke
datter Edith op til dans, men da det viser sig, at hun er lam efter en tragisk
rideulykke, rammes Anton af skam. Han får stor medlidenhed for Edith,
mens hun forelsker sig i Anton. Han kan ikke være ærlig overfor hende, og
langsomt synker han dybere og dybere ned i sine egne løgne og løfter.
Nordisk Film 2023, Drama, Medv.: Esben Smed – Clara Rosager m.fl.,
Instr.: Bille August.
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Folk og røvere i Kardemomme by
25. mar. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

Stjernernes vilde liv (ÅRHUS UNIVERSITET)
28. mar. kl. 19:00 (120 min.), Billetter GRATIS.
Efter at stjerner fødes i interstellare gasskyer og begynder at lyse, gennem-
går de forskellige udviklingsstadier, før de ender deres dage kaotisk som
ustabile stjerner eller som supernovaer, der udslynger støv og gas og giver
liv til nye stjerner. Forelæsere: Mia Sloth Lundkvist (astrofysiker), Hans
Kjeldsen (astrofysiker).

Hamlet (OPERA, LIVE FRA PARIS)
30 mar. kl. 19:00 (3 t. 20 min.), Billetter 130 kr.
Information kommer senere.

Ustyrlig
31. mar. – 3. apr. kl. 19:30 (135 min.), FormiddagsBio 31. mar. kl. 10:30,
Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
'Ustyrlig' udspiller sig i 1933, hvor den 17-årige Maren, der er vild og ure-
gerlig, bliver sendt på kvindeanstalten Sprogø. Her møder hun Sørine, der
har tilpasset sig tidens normer efter at have tilbragt seks år på anstalten. De
to kvinder opbygger et venskab, som ender med at få store konsekvenser
for dem begge. Nordisk Film 2023, Drama, Medv.: Emilie Kroyer Koppel
– Jessica Dinage m.fl., Instr.: Malou Reymann.

Folk og røvere i Kardemomme by
1. – 4. apr. kl. 14:00 (88 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.
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The Whale
4. – 6. apr. kl. 19:30 (117 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.
I 'The Whale' forsøger en ensom skolelærer at genoptage kontakten til sin
teenagedatter. Nordisk Film 2023, Drama, Medv.: Brendan Fraser – Sadie
Sink m.fl., Instr.: Darren Aronofsky.

Asterix & Obelix – I dragens rige
5. – 6. apr. kl. 14:00 (112 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Buklerne flytter ind hos Peddersen og Findus
7. – 10. apr. kl. 14:00 (81 min.), Billetter 60 kr.
Tre små buklere begiver sig ud på en rejse for at finde et nyt hjem og redde
deres stamme. I filmen kan man møde de små skabninger, kaldt buklere,
der bor hos Peddersen og Findus. De har brug for kaos for at trives og
lever i det skjulte, men kan lugtes en gang imellem. Inden de flyttede ind
hos Peddersen og Findus, boede de i en gammeldags og kaotisk landbutik.
Her kunne de snuppe alt, hvad de havde brug for, og de levede lykkeligt ...
indtil butiksejeren døde. Den nye ejer var et fanatisk ordensmenneske, der
hadede små kryb. Derfor begiver de sig ud på et udfordrende eventyr for at
finde et nyt hjem. SF Studios 2023, Animation, Medv.: Stefan Kurt –
Marianne Sägebrecht m.fl., Instr.: Ali Samadi Ahadi.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN

De 8 bjerge
7. – 10. apr. kl. 19:30 (147 min.), FormiddagsBio 7. apr. kl. 10:30, Billet-
ter 75 kr., T. o. 11 år.
Dette er en fortælling om venskab fra barndom til voksenliv. Pietro er en

bydreng, mens Bruno er vokset
op i en gammel bjergby. Da
Pietros forældre lejer et lille
hus i bjergbyen, møder de to
drenge hinanden for første
gang. Det bliver starten på et
livslangt venskab. Camera
Film 2023, Drama, Medv.:
Allessandro Borghi – Luca
Marinelli m.fl., Instr.: Groe-
ningen og Vandermeersch.

Tár
13. – 16. apr. kl. 19:30 (158 min.), Billetter 75 kr., T. o. 11 år.
I filmen 'Tár' spiller Cate Blanchett en verdenskendt komponist og dirigent,
der bliver den første kvindelige chefdirigent for et stort tysk orkester. UIP
2023, Drama, Medv.: Cate Blanchett – Mark Strong m.fl., Instr.: Todd

The Whale
FormiddagsBio 14. apr. kl. 10:30 (117 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.

Buklerne flytter ind hos Peddersen og Findus
15. apr. kl. 14:00 (81 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.


