
17. SEPTEMBER 2019
”SELVHENTER”

—

1. OKTOBER 2019
”GRÆNSE”

—

5. NOVEMBER 2019
”FØR FROSTEN”

—

3. DECEMBER 2019
”DRONNINGEN”

I SALEN PÅ FLENSBORGHUS
BIFFEN PRÆSENTERER  

FORTRINSVIS NORDISKE FILM

SEPTEMBER - DECEMBER 2019

TIRSDAG 3. DECEMBER 2019 | 19:30

Anne regerer med stor myndighed i sit eget liv. Hun er succes-
fuld og kompromisløs i sit virke som advokat og lykkelig gift 
med lægen Peter, med hvem hun har to døtre. 

Men da hun forfører sin 17-årige stedsøn, Gustav, sætter hun 
alt over styr. 

Dronningen er en fortælling om begærets pris og løgnes 
magt og er et portræt af et menneske, der drages mod et 
valg med uoverskuelige konsekvenser.

—
Produktionsår: 2019 (DK)| Genre: Drama | Instruktør: May el-Toukhy 

Medvirkende: Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Gustav Lindh & Liv Esmår  
Dannemann m.fl. | Spilletid: 100 min.

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 For-
enings (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. 

DER BYDES PÅ OSTEBORD OG RØDVIN 7 €.

FILMKLUBBENS KONTAKTPERSON:
Michael Juul Olsen 

Dansk Centralbibliotek 
0461-86970

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

www.filmtrailer.dk



TIRSDAG 17. SEPTEMBER 2019 | 19:30 

Det umage brødrepar, Emil og Magnus, rejser til Spanien for 
at hente liget af deres fordrukne og nu afdøde far hjem. Hvad, 
Emil ikke ved, er, at Magnus kun er taget med for at få fat i 
faderens værdifulde Rolex-ur, så han kan redde sin blødende 
økonomi. Men transporten af en død far viser sig at ville koste 
over 70.000 kr. Magnus overtaler derfor en modvillig Emil til 
at stikke af med faren skjult i en tagboks på toppen af en alt 
for lille lejebil.

Snart er de to på vild flugt fra politiet og fars sidste rejse får 
også mange andre lig i lasten til at vælte ud mellem de to 
brødre!

—
Produktionsår: 2019 (DK) | Genre: Roadmovie, komedie 

Instruktør: Magnus Millang | Medvirkende: Magnus Millang, Emil Millang & 
Elisabeth Bonjour m.fl. | Spilletid: 91 min.

TIRSDAG 1. OKTOBER 2019 | 19:30 

Toldbetjenten Tina, der er født med en kromosomdobling og 
som kan lugte frygt, udvikler en usædvanlig attraktion til den 
mystiske rejsende, Vore. De har et besynderligt udseende til 
fælles, og der går ikke længe før, de udvikler et specielt bånd 
til hinanden. 

Vore hjælper i en politietundersøgelse, som vil sætte spørgs-
målstegn ved hele hendes eksistens.

Grænse er instrueret af den svenske Ali Abbasi, der er uddan-
net i Danmark, og filmen vandt hovedprisen i sidekonkurren-
cen Un Certain Regard ved årets filmfestival i Cannes.

—
Produktionsår: 2018 (SE) | Genre: Thriller, Fantasy | Instruktør: Ali Abbasi 

 Medvirkende: Eva Melander og Eero Milonoff | Spilletid: 101 min.

TIRSDAG 5. NOVEMBER 2019 | 19:30

Jesper Christensen og Clara Rosager i nyt historisk drama 
om vor egen fortid. Der hersker trange kår på landet i det 
19. århundrede, og med endnu en hård vinter forude står
bonden Jens overfor et ubærligt valg.

Hvis familien skal overleve vinteren, tvinges han til at indgå 
en pagt med storbonden på den nærliggende gård og gifte 
sin datter Signe bort, og det kaster familien ud i splittelse, 
hemmeligheder og mord. Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil 
ofre for at redde sine børn?

—
Produktionsår: 2018 (DK) | Genre: Drama | Instruktør: Michael Noer 

Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Magnus Krepper & Ghita 
Nørby m.fl. | Spilletid: 104 min.


