SEPTEMBER - DECEMBER 2021

Flensborg Filmklub i daglig tale kaldet ”Flensborgbiffen”,
er et efterhånden fast etableret tilbud i Flensborgs danske
kulturtilbud.
Filmklubben er dannet på en bred basis i Sydslesvigsk Forenings (SSF) regi. I arbejdsgruppen bag filmklubben sidder
således repræsentanter for bla. SSF, Dansk Centralbibliotek,
Dansk Kirke i Sydslesvig og Nordisk Informationskontor.
Flensborg Filmklub er medlem af Sammenslutningen af
Danske Filmklubber.
Hver aften bliver indledt af et kort oplæg om filmen.

28. SEPTEMBER 2021
”DRUK”
—

DER BYDES PÅ OSTEBORD OG RØDVIN 7 €.

OBS!
På grund af den skiftende coronasituation
kan det være nødvendigt med tilmelding
og/eller vacinations- eller testbevis
til den enkelte forestilling.

TIRSDAG 14. DECEMBER 2021 | 19:30
Marco effekten bygger på Jussi Adler-Olsens femte roman i krimiserien om Carl Mørck. I filmen bliver en mindreårig udenlandsk
dreng pågrebet af politiet ved grænsen med et dansk pas på sig.
Det viser sig, at passet tilhører en dansk mand, som er mistænkt
for pædofili og efterlyst af politiet. Sagen havner hos Afdeling Q
på Carl Mørcks skrivebord, hvor det, som i starten synes at være
en kæde af tilfældigheder, eksploderer i en skæbnesvanger menneskejagt, og snart trækker det tråde til den mest beskidte del af
Københavns underverden og til Slotsholmens bonede gulve i et
intrigant spil om korruption og misbrug af dansk ulandsbistand.

—
Produktionsår: Danmark 2021
Spilletid: 110 min. | Instruktør: Martin Zandvliet
Medvirkende; Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp, Anders Mathesen, m.fl.

Nærmere oplysninger hos
Dansk Generalsekretariat
Norderstraße 76
24939 Flensburg
+49 (0) 461 14408-0

26. OKTOBER 2021
”ONKEL”
—
23. NOVEMBER 2021
”ERNA I KRIG”
—
14. DECEMBER 2021
”MARCO EFFEKTEN”

I SALEN PÅ FLENSBORGHUS
BIFFEN PRÆSENTERER
FORTRINSVIS NORDISKE FILM

FILMKLUBBENS KONTAKTPERSON:
Michael Juul Olsen
Dansk Centralbibliotek
0461-86970

—
Er du nysgerrig, kan du se reklamer til filmene på:

www.filmtrailer.dk

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 2021 | 19:30

TIRSDAG 26. OKTOBER 2021 | 19:30

TIRSDAG 23. NOVEMBER 2021 | 19:30

Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om,
at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at
alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten
til at stige. Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og
resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke
livet igen.

Kris på 27 er yderst beskyttende over for sin halvinvalide onkel, som
hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen med.

Året er 1918. Første Verdenskrig hærger i Europa, mens Erna Jensen lever sit jævne, stilfærdige liv hjemme i Sønderjylland, hvor
hun bor med sin enfoldige søn, Kalle. En dag banker den lokale
landbetjent Meier på hendes dør for at hente Kalle til krigstjeneste
for Det Tyske Kejserrige, som Sønderjylland er en del af. ”Erna I
Krig” er fortællingen om en usædvanlig kvinde, der ikke vil lade en
krig forhindre hende i at kæmpe for dét, hun har kært.

I takt med at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet
fremad for nogen og af sporet for andre. Det bliver tydeligt,
at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags
vovemod kan have konsekvenser. DRUK er et morsomt, rørende,
livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed,
kærlighed – og alkohol.

De har et nært forhold og stor forståelse for hinanden, selvom de
tilbringer det meste af deres finurlige hverdag i tavshed.
Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse for
dyrlægefaget vakt igen, og hun udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes og opdager langsomt, at der er et liv
uden for gården.

—

—

—

Produktionsår: Danmark 2020 | Genre: drama
Spilletid: 115 min. | Instruktør: Thomas Vinterberg
Medvirkende: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang,
Maria Bonnevie m.fl

Produktionsår: Danmark 2019 | Genre: drama
Spilletid: 110 min. | Instruktør: Frelle Petersen
Medvirkende: Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen, Ole Caspersen,
Tue Frisk Petersen

Produktionsår: Danmark 2020 | Genre: drama
Spilletid: 100 min.| Instruktør: Henrik Ruben Genz
Medvirkende: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Anders W. Berthelsen,
Sylvester Byder, m.fl

