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DOMMERENS VALG Landsdommer Fiona Maye
( Emma Thompson ) behandler familiesager
med stor kløgt og intelligens. Til gengæld kniber det på hjemmefronten, hvor hendes ægteskab gennem 30 år hænger i en tynd tråd. Hun
får sit livs sværeste sag, da den 17-årige Adam
af religiøse årsager nægter en blodtransfusion,
der kan redde hans liv. Hans forældre støtter
ham. Fionas møde med Adam på hospitalet
bliver en øjenåbner for dem begge.
Spilletid: 105 minutter
KURSK August 2000. Den russiske flådes
stolthed, den atomdrevne kæmpeubåd K-141
Kursk, er på øvelsestur i Barentshavet, da en
eksplosion i torpedorummet får ubåden til at
havarere. 23 mand fanges på 100 meters dybde
med svindende iltreserver. Russernes redningsudstyr er håbløst bedaget. Og militærledelsen
nægter at lade andre lande hjælpe med undsætningen af frygt for at tabe ansigt. Thomas
Vinterbergs store internationale gennembrud.
Spilletid: 117 minutter
I KRIG OG KÆRLIGHED
Efter tre års kamp ved fronten i Første Verdenskrig deserterer den unge soldat Esben for
at finde tilbage til sin kone Kirstine og deres
lille søn Karl. Men ved hjemkomsten erfarer
Esben, at en charmerende tysk officer, Gerhard,
bejler kraftigt til Kirstines gunst. Esben må nu
sætte alt ind for at bevare sin rolle som husets
herre og redde familien. Dansk storfilm m. bl.a.
Rosalinde Mynster og Thure Lindhart
Spilletid: 135 minutter
Amundsen Dette er historien om norske Roald Amundsen – verdens største polarforsker.
Siden han var en lille dreng, var Roald besat af
tanken om at opdage de uudforskede dele af
verden, og drømmen om at nå Sydpolen blev
et kapløb med den britiske Robert Scott. Roald
var en mand, som ikke var bange for at lyve og
bedrage sine nærmeste for at opnå sin drøm.
Især broren Leon, hans faste støtte, måtte lide
under Roalds valg. Spilletid: 125 minutter

AFTEN KL 19:00
Filmklubben Lolland
drives af frivillige og
ulønnede medarbejdere
Vi har foreløbig vist
film i 16 sæsoner.
Firmaordningen
fungerer således:
Hvis I er mindst
10 medarbejdere,
som ønsker at
benytte tilbuddet
om 4 valgfrie film
for 100 kr.
så skriver eller
ringer I blot til os.
Vi sender en samlet
regning og I får det
ønskede antal
firmakort ved
indskrivningen
eller når I kommer og
ser den første film.
Maribo:
Louis Jubelsky
Tlf. 20 86 86 48

louis@
filmklubbenlolland.dk
Nakskov:
Carsten Andersen
Tlf. 22 23 34 08

carsten@
nytlolland.dk

MARSHLAND Året er 1980, og stedet er det
politisk ustabile Spanien. To kriminalbetjente,
Juan og Pedro, sendes fra Madrid til det støvede, andalusiske bøhland for at efterforske to
teenagesøstres forsvinden. De lokale indbyggere synes bemærkelsesværdigt ligeglade med
sagen, og efterhånden som betjentene afdækker flere mord, der passer ind i mønsteret,
begynder provinsbyens sande ansigt at tone
frem.
Spilletid: 105 minutter
ALLE VED DET Laura og hendes to børn rejser
fra Argentina til et landsted uden for Madrid for
at deltage i Lauras lillesøsters bryllup. Lauras
mand bliver hjemme, og under festen støder
Laura på vinbonden Paco, som hun var sammen
med, før de hver især blev gift med andre. Da
Lauras teenagedatter pludselig forsvinder, får
en pensioneret politimand mistanke om, at
Laura og Paco måske skjuler flere hemmeligheder.
Spilletid: 130 minutter
BEN IS BACK 19-årige Ben stikker af fra afvænningsklinikken og opsøger sin familie på juleaftensdag. Hans uventede hjemkomst udløser
meget forskellige reaktioner hos moderen (
Julia Roberts ), søsteren og stedfaderen. For
som mange andre misbrugere er Ben svært
upålidelig. Især hans mor, Holly, er splittet mellem betingelsesløs kærlighed til sin dreng og
en gryende erkendelse af, at selv hun muligvis
ikke kan redde sønnens liv.
Spilletid: 100 minutter
TIL VI FALDER Louise og Adam mistede for
nogle år siden deres søn på Tenerife og må nu
rejse tilbage dertil for at afslutte politisagen.
De reagerer vidt forskelligt på gensynet med
stedet: Louise ønsker at se fremad, mens Adam
vil vide, hvad der skete. Parret står nu ved en
skillevej i deres forhold med spørgsmålet om,
hvorvidt de sammen eller hver for sig bedst kan
bearbejde sorgen og genfinde livsglæden. Dar
Salim i stor international rolle.
Spilletid: 105 minutter

Spilledage i Maribo 5. september, 24. september, 17. oktober, 26. november
Spilledage i Nakskov 11. september, 2. oktober, 23. oktober, 20. november

Spilledage i Maribo 4. september, 23. september, 16. oktober, 25. november
Spilledage i Nakskov 10. september, 1. oktober, 22. oktober, 19. november

AFTEN KL 19:00

