Filmklubbens datoer forår 2019
MARIBO — Kulturværket

Filmklubbens datoer forår 2019
NAKSKOV — Teatersalen, Søvej 6

Spor 3 ( Voksne ) Kl.19.00

Spor 3 ( Voksne ) Kl.19.00

Spor 4 ( Senior ) Kl.14.00

Spor 4 ( Senior ) Kl.14.00

Onsdag d. 16. januar - Mamma Mia
Onsdag d. 20. marts - Vores livs ferie
Onsdag d. 3. april - All the money in the world
Onsdag d. 24. april - The wife
Onsdag d. 16. januar - Skytsenglen
Onsdag d. 20. marts - Book club
Onsdag d. 3. april - Vores vingård i Bourgogne
Onsdag d. 24. april - Their finest hour

Tirsdag d. 12. februar - Mamma Mia
Tirsdag d. 12. marts - Vores livs ferie
Tirsdag d. 16 .april - All the money in the world
Tirsdag d. 14. maj - The wife

Spor 5 ( Voksne/”Art Film” ) Kl.19.00

Spor 6 ( “Filmperler” / “Nostalgi” ) Kl.14.00

Spor 6 ( “Filmperler” / “Nostalgi” ) Kl.14.00

Ret til ændringer forbeholdes / check altid vor hjemmeside !

Ret til ændringer forbeholdes / check altid vor hjemmeside !

Torsdag d. 17. januar - Mine aftener i Paradis
Torsdag d. 21. marts - An affair to remember
Torsdag d. 4. april - Oviri
Torsdag d. 25. april - Slottet

NB! - Dit medlemskort gælder også i Nakskov

Priser:
Spor 3, 4, 5 eller 6.............................................. kr.150,Mix (se 4 film fra 2 spor)………...………………..kr.200,Køb 2 spor ( 8 film )............................................ kr.250,PERSONLIGT GULDKORT*.............................. kr.300,-

Onsdag d. 13. februar - The salesman
Onsdag d. 13. marts - Lady bird
Onsdag d. 17. april - Personal shopper
Onsdag d. 15. maj - Return to Montauk

VOKSEN &
SENIOR BIO
MARIBO - KULTURVÆRKET
NAKSKOV - TEATERSALEN

Tirsdag d. 12. februar - Skytsenglen
Tirsdag d. 12. marts - Book club
Tirsdag d. 16. april - Vores vingård i Bourgogne
Tirsdag d. 14. maj - Their finest hour

Spor 5 ( Voksne/”Art Film” ) Kl.19.00
Torsdag d. 17. januar - The salesman
Torsdag d. 21. marts - Lady Bird
Torsdag d. 4. april - Personal shopper
Torsdag d. 25. april - Return to Montauk

DIT MEDLEMSKORT
GIVER RABAT HER:

forår 2019

AXELTORV 16 · NAKSKOV

Onsdag d. 13. februar - Mine aftener i Paradis
Onsdag d. 13. marts - An affair to remember
Onsdag d. 17. april - Oviri
Onsdag d. 15. maj - Slottet

VESTERGADE 2A · MARIBO

NB! - Dit medlemskort gælder også i Maribo

Priser:
Spor 3, 4, 5 eller 6.............................................. kr.150,Mix (se 4 film fra 2 spor)………...………………..kr.200,Køb 2 spor ( 8 film )............................................ kr.250,PERSONLIGT GULDKORT*.............................. kr.300,-

* Ubegrænset adgang til alle film i Spor 3/4/5/6

* Ubegrænset adgang til alle film i Spor 3/4/5/6

SE VORES BØRNEPROGRAMMER PÅ HJEMMESIDEN

SE VORES BØRNEPROGRAMMER PÅ HJEMMESIDEN

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner:

Louis Jubelsky; tlf 20 86 86 48 / mail: louis@filmklubbenlolland.dk

Carsten Andersen; tlf. 22 23 34 08 / mail: carsten@nytlolland.dk

John Hansen; tlf.22 93 64 16 / mail: john.lis1@hotmail.com

Louis Jubelsky; tlf 20 86 86 48 / mail: louis@filmklubbenlolland.dk

Mangler du en god gaveidé,
og er du i sidste øjeblik,
så kan du frem til 1. februar købe et
gavekort på vores hjemmeside!

Foto: Book Club

Indskrivning MARIBO torsdag den 10. januar

fra kl.15—18 i Kulturværkets Cafe.
Indskrivning NAKSKOV tirsdag den 22. januar

fra kl.15—18 v. Nakskov Teatersal.
- eller via vor hjemmeside allerede nu:

www.filmklubbenlolland.dk

Spor 3 / Voksne
Mamma Mia - Here we go again
Sophie har overtaget sin mor, Donnas,
hotel på det idylliske græske øhav. Mens
Sophie arbejder på at gøre klar til hotellets store genåbning, tænker hun over,
hvordan Donna som ung flyttede dertil
og mødte de tre mænd, som nu alle
kalder sig Sophies far: Bill, Harry og Sam.


Ca.115 min.

Vores livs ferie
Pensionisten Ella er syg af kræft, og
hendes mand, den tidligere litteraturprofessor John, er ved at forsvinde i Alzheimer-tåger. Men Ella nægter at lade
sig slå ud. Hun ruller parrets støvede
autocamper ud af garagen i Boston, så
hun og John kan tage på en sidste ferie
sammen. Deres 2600 km lange springtur til Ernest Hemingways museum i
Key West bliver fuld af sjove møder og
eftertænksomme stunder.  Ca. 110 min.

Book Club
De fire bedsteveninder Vivian, Diane,
Sharon og Carol har alle rundet de 60.
Hver måned mødes de i deres bogklub.
Da de vover sig ud i den erotiske litteratur i form af bestselleren ’Fifty Shades of
Grey’, bliver de inspireret af den frække
bog til at sætte blus på deres respektive
Ca. 100 min.
kærlighedsliv. 

All the money in the world
I juli 1973 bliver den 16-årige John Paul
Getty III bortført af kidnappere i Rom. De
forlanger 17 mio. $ i løsesum af drengens farfar, milliardæren og oliemagnaten J. Paul Getty. Men trods moderen
Gails desperate bøn til sin eks-svigerfar
nægter han - verdens rigeste kapitalist at punge ud. Gail allierer sig derfor med
Getty seniors rådgiver, Fletcher Chace,
for at få sin søn fri, inden tiden rinder ud.


The wife
I 40 år har Joan Castleman lagt låg på
sine egne drømme og ambitioner for at
støtte sin mand, Joe, og hans karriere
som forfatter. Hun har også set igennem
fingre med hans affærer, men da Joe står
for at modtage Nobels litteraturpris, flyder
Joans bæger over. Hun orker ikke længere
at leve på Joes præmisser, og på selve
festaftenen afslører hun den hemmelighed,
som har lagt grunden til hans succes.
Ca. 100 min.


Spor 4 / Senior
Skytsenglen
København 1951. Palle Hardrup tilstår
både et bankrøveri på Nørrebro og et
efterfølgende dobbeltmord. Hans tranceagtige adfærd giver politiefterforskeren
Anders Olsen mistanke om, at Palle har
været under hypnose. Olsen finder frem
til Palles tidligere cellekammerat, nazisten Bjørn Schouw Nielsen, der mestrer
psykisk manipulation. Kan Olsen opklare
sagen uden selv at blive offer for Nielsens hokuspokus? 
Ca. 100 min.

Ca. 130 min.

Vores vingård i Bourgogne
Efter ti års flakken omkring på kloden
bliver 30-årige Jean kaldt hjem til Bourgogne og den familie, han har vendt
ryggen. Hans far ligger for døden, og
det er nu op til Jean, hans søster Juliette og hans bror Jérémie at afgøre, hvad
der fremover skal ske med slægtens
Ca. 110 min.
stolte vingård. 
Their finest hour
Nazisternes bomber brager ned over
London i 1940. For at højne folkets
moral bestiller regeringen en patriotisk
propagandafilm til visning i biograferne.
Ønsket om en feminin vinkel bliver manusforfatteren Catrin Coles chance for et
gennembrud. Hendes indsats påskønnes ikke stort af det mandsdominerede
filmhold, men efterhånden får både
kollegaen Tom og frikadellen Ambrose
øjnene op for hendes kvaliteter.Instrueret
af Lone Scherfig.

Ca. 115 min.

Spor 5 /
Art film
The Salesman
Det iranske ægtepar Emad og Rana,
der begge medvirker i en teateropsætning af ’En Sælgers Død’, tvinges til at
flytte fra deres hjem og må i desperation
leje en ny lejlighed gennem en kollega. Lejligheden viser sig at have været
beboet af en promiskuøs kvinde, og en
dag, da Rana er alene hjemme og i bad,
aflægger en af den tidligere lejers herrebekendtskaber lejligheden et besøg ...
Ca.120 min.

Lady bird
Christine er teenager i den stille californiske by Sacramento og kan næsten ikke
være i sig selv for bar udlængsel. Hun føler sig udenfor i sin kristne high school og
drømmer om college på Østkysten, hvor
hun også kan slippe for sin mors evindelige irettesættelser og skyldtrip. En birolle
i skolens musical sender hende i armene
på den søde Danny, men er han den rette
Ca. 95 min.
til at tage hendes uskyld? 
Personal shopper
Amerikanske Maureen arbejder som
personlig indkøber for en kvindelig
kendis i Paris. Jobbet interesserer ikke
Maureen nær så meget som muligheden for at opnå kontakt til sin afdøde
tvililngebror, Lewis, der døde af hjertesvigt i Paris. Forinden havde de lovet
hinanden, at den første, der gik bort,
skulle sende en besked fra det hinsides.
Maureen får mystiske sms. Ca. 105 min.
Tilbage til Montauk
Den midaldrende forfatter Max Zorn bor i
Berlin, men har en kone i New York. Han
rejser derover i en uge for at promovere
sin seneste roman, hvis handling er inspireret af en lidenskabelig affære, han havde i fiskerbyen Montauk 17 år tidligere.
Han opsøger sin gamle flamme, Rebecca, som indvilger i at tilbringe en lørdag
med Max i Montauk. Gensynet vækker gamle minder og
blandede følelser til live. Miss Farnsworth modvilligt imod
Ca. 105 min.
ham. Soldaten får lov til at blive...

Spor 6 / Nostalgi – Filmperler — Remastered
Mine aftener i Paradis
Lige efter Anden Verdenskrig kommer
drengen Salvatore om bag projektoren i
den lokale biograf i en lille italiensk landsby. Det bliver starten på en livslang fascination af film, der munder ud i en karriere
som filminstruktør. Men inden Salvatore
når så langt, skal han lige i hæren og forelske sig over hals og hoved i Elena. 
Ca.
120 min.

Romantik ombord
Den europæiske playboy Nicky Ferrante
sejler over Atlanten for at gifte sig med en
rig amerikansk arving. Men på luksuslineren møder han den tidligere natklubsangerinde Terry McKay. Selv om de begge er
forlovet til anden side, forelsker de sig. De
aftaler at mødes igen et halvt år senere på
toppen af Empire State Building for at se,
om deres kærlighed stadig er stærk. Men
Ca. 120 min.
Terry dukker ikke op .	
Oviri
Paris, 1893. Paul Gauguin vender hjem
fra sit ophold på Tahiti. Men det kniber
med at få afsat malerierne af eksotiske
skønheder til de bornerte franskmænd.
Kun takket være en arv fra sin danske
ekskones familie holder Gauguin skindet på næsen. Naboens 14-årige datter
står model for Gauguin og ser op til den
karismatiske kunstner. Men hans foragt
for borgerskabet bliver ikke mindre, som
dagene går. Ca. 90 min.
Slottet
Olaf Ussing er den gamle kammerherre, der bor på slottet med sine tre ugifte
døtre Malene Schwartz, Lone Hertz og
Mimi Heinrich. På nabogården bor Poul
Reichardt som velbeslået ungkarl med
hushovmester, spillet af Ole Monty. Et par
tvivlsomme friere til de unge damer er
Preben Neergaard og Preben Mahrt og en
Ca. 80 min.
tidligere tilbeder

