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FØR FROSTEN I 1850’ernes Danmark ser det
sort ud for den fattige landmand Jens og hans
tre børn. For at overleve vinteren må Jens indgå
en aftale med Gustav, en velhavende storbonde fra Sverige. Gustav tilbyder at købe Jens’
gård og sætte ham på aftægt, hvis Jens vil give
ham sin datter, Signe, til ægte. Jens indvilger men Signe er allerede lovet bort til Laurits, en
karl fra en nabogård.
Spilletid: 104 minutter
MØDREGRUPPEN Den nybagte mor Line lever
overklasselivet i Hongkong med sin direktørmand, Bjørn. Da Line opdager, at Bjørn knalder
med barnepigen, rejser hun fluks hjem til sin
lille fødeby på Fyn. Lines kusine, keramikeren
Maja, introducerer hende for mødregruppen,
og mens Line prøver at vænne sig til hverdag i
provinsen med gråd, gylp og bleer, truer Bjørn
med at lukke for finanserne og tage sønnen fra
hende.
Spilletid: 95 minutter
DRONNINGEN Anne har en succesfuld karriere
som advokat og er (tilsyneladende) lykkeligt gift
med lægen Peter, som hun har to tvillingedøtre
med. Men så flytter Gustav ind. Han er Peters
17-årige søn fra et tidligere forhold, og både
hans skole og hans svenske mor har sat ham
på porten. Anna bliver først Gustavs fortrolige.
Siden forfører hun ham og indleder et forbudt,
erotisk forhold til sin egen stedsøn.
Spilletid: 125 minutter
SELVHENTER Ny Dansk komedie ! Magnus
sidder fast i 90’erne som en selvfed, kvindefjendsk fiasko af en tekstforfatter. Hans lillebror, Emil, er derimod én stor undskyldning for
sig selv. De umage søskende må sammen rejse
til Spanien, hvor deres alkoholiske far er afgået ved døden. Af nærighed vælger Magnus at
fragte farmands lig hjem til Danmark i tagboksen på en lejebil, så han kan få fingre i arven: et
dyrebart Rolex-ur.
Spilletid: 90 minutter

DIT MEDLEMSKORT GIVER RABAT HER:

AXELTORV 16 · NAKSKOV

VESTERGADE 2A · MARIBO

Spilledage Maribo
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Onsdag den 4. september
kl. 14:00 Happy Ending
kl. 19:00 Dommerens valg

Tirsdag den 10. september
kl. 14:00 Happy Ending
kl. 19:00 Dommerens valg

Torsdag den 5. september
kl. 14:00 Før Frosten
kl. 19:00 Marschland

Onsdag den 11. september
kl. 14:00 Før Frosten
kl. 19:00 Marschland

Mandag den 23. september
kl. 14:00 Britt-Marie var her
kl. 19:00 Kursk

Tirsdag den 1. oktober
kl. 14:00 Britt-Marie var her
kl. 19:00 Kursk

Tirsdag den 24. september
kl. 14:00 Mødregruppen
kl. 19:00 Alle ved det

Onsdag den 2. oktober
kl. 14:00 Mødregruppen
kl. 19:00 Alle ved det

Onsdag den 16. oktober
kl. 14:00 Second Act
kl. 19:00 I krig og kærlighed

Tirsdag den 22. oktober
kl. 14:00 Second Act
kl. 19:00 I krig og kærlighed

Torsdag den 17. oktober
kl. 14:00 Dronningen
kl. 19:00 Ben is Back

Onssdag den 23. oktober
kl. 14:00 Dronningen
kl. 19:00 Ben is Back

Mandag den 25. november
kl. 14:00 Den sidste gentleman
kl. 19.00 Amundsen

Tirsdag den 19. november
kl. 14:00 Den sidste gentleman
kl. 19.00 Amundsen

Tirsdag den 26. november
kl. 14:00 Selvhenter
kl. 19:00 Til vi falder

Onsdag den 20. november
kl. 14:00 Selvhenter
kl. 19:00 Til vi falder
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Mix - (se 4 film fra 2 spor)........................................ 200 kr.
Køb 2 spor (8 film).......................................................250 kr.
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Indskrivning MARIBO torsdag den 29. august

fra kl.15—18 i Kulturværkets Cafe.
Indskrivning NAKSKOV tirsdag den 3. september

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

www.filmklubbenlolland.dk
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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

HAPPY ENDING Helle og Peter har været gift i
49 år, og Helle har med længsel set frem til den
dag, hvor Peter gik på pension, så hun kunne
få noget kvalitetstid alene med sin mand. Men
Peter har et par overraskelser i ærmet på sin
70-årsdag. Ikke alene har han investeret parrets opsparing i et østrigsk vinhus. Han vil også
skilles. Chokket over at skulle være seniorsingle
får Helles verden til at falde fra hinanden.
Spilletid: 96 minutter

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

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

BRITT – MARIE VAR HER 63-årige Britt-Marie
( Pernilla August ) har været sin mands hustru i
40 år. Men da hun opdager hans utroskab, forlader hun ham. Tilfældet fører Britt-Marie til provinsflækken Borg, hvor hun får job som fritidsleder. At fodboldbørnene skal trænes af en ældre
kvinde, vækker først undren og moro i den lille
by. Men Britt-Marie tager udfordringen op.
Spilletid: 95 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

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

SECOND ACT Maya Vargas ( Jennifer Lopez )
er netop fyldt 40 og har arbejdet i det samme
stormagasin i 15 år. Ledelsen nægter at forfremme hende, men så får hun chancen for at
blive konsulent for et smart kosmetikfirma i
New York. Mayas gudsøn strikker et pyntet cv
sammen, som skaffer hende jobbet. Nu skal
hun bare holde maskespillet gående. Samtidig
genforenes Maya med den datter, hun bortadopterede som teenager.
Spilletid: 103 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

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

DEN SIDSTE GENTLEMAN
Karriereforbryderen Forrest Tucker ( Robert
Redford ) er 70 år, da han bryder ud af San
Quentin-fængslet for at begive sig ud på en
sidste runde af bankrøverier i Texas. Ordensmagten klør sig i nakken over de høviske kup,
og opdageren John Hunt, der leder menneskejagten, er ikke uimponeret over den garvede
røver. Tuckers motivation er hans kærlighed
til den jævnaldrende Jewell, som han håber at
nyde sit otium med.
Spilletid: 90 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

Ved bestilling via filmklubbenlolland.dk inden den 1. august, får du 10% på dit medlemskort.

