
 

22. MARTS 2022  
”MARGRETE DEN FØRSTE ”  

—

26. APRIL 2022  
”TERNET NINJA 2 ” 

—

31. MAJ 2022 
”PAGTEN” 

—

I SALEN PÅ FLENSBORGHUS
BIFFEN PRÆSENTERER  

FORTRINSVIS NORDISKE FILM

JANUAR - APRIL 2022

Flensborg Filmklub i daglig tale kaldet ”Biffen”, er  
et efterhånden fast etableret tilbud i Flensborgs danske

kulturtilbud.

Filmklubben er dannet på en bred basis for medlemmerne  
af Sydslesvigsk Forening (SSF). I arbejdsgruppen bag  

filmklubben sidder således repræsentanter for bla. SSF, 
Dansk Centralbibliotek og Foreningen Norden.

Hver aften bliver indledt af et kort oplæg om filmen 

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.

Nærmere oplysninger hos 
Dansk Generalsekretariat 

Norderstraße 76 
24939 Flensburg 

+49 (0) 461 14408-0

FILMKLUBBENS KONTAKTPERSON:
Michael Juul Olsen 

Dansk Centralbibliotek 
0461-86970

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

www.scope.dk



TIRSDAG 31. MAJ 2022 | 19:30 

Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventyret i Afrika og 
vendte tilbage til Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt af syfilis 
og knust over at have mistet sin farm og sit livs kærlighed gen-
opfinder hun sig selv som en kunstnerisk superstjerne. 

Nu, i en alder af 63, er Karen Blixen verdensberømt, men le-
ver også et liv i isolation, indtil hun møder den 30-årige digter 
Thorkild Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun lover at 
gøre ham til en stor kunstner mod, at han skal adlyde hende 
ubetinget, uanset prisen.

TIRSDAG 26. APRIL 2022 | 19:30

Da skurken Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske fængsel, 
må Aske og den ternede ninja finde en måde at fange ham på, 
før han slipper væk. Derfor rejser Aske, dukken og hele familien 
til Thailand, hvor et stort eventyr - og onkel Stewart - venter. På 
hjemmefronten kæmper Aske samtidig med forholdet til Jessica, som 
måske mere er på udkig efter en ”bad boy”. 

Den oprindelige Ternet Ninja solgte mere end 938.000 billetter i 
de danske biografer og 2’eren har været et næsten lige så stort hit.

TIRSDAG 22. MARTS 2022 | 19:30 

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt nordisk storrige. 
Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union, 
som hun egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, Kong Erik. 
Unionen er omgivet af fjender, og Margrete planlægger derfor et 
ægteskab mellem Erik og den engelske Prinsesse Philippa. 

En alliance med England vil kunne styrke Kalmarunionen og sikre 
den mod angreb. Men en konspiration er undervejs, og den sætter 
Margrete i et umuligt dilemma, der kan koste hende alt.

 

—
Produktionsår: Danmark 2021 | Spilletid: 115 min.  

Instruktør: Bille August | Medvirkende: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, 
Nanna Skaarup Voss, Asta Kamma August, m.fl.

—
Produktionsår: Danmark 2021 | Spilletid: 86 min.  

Instruktør: Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen  
Medvirkende: Anders Matthesen, Louis Næss-Schmidt & Emma Sehested Høegh

—
Produktionsår: Danmark 2021 | Spilletid: 121 min.  

Instruktør: Charlotte Sieling | Medvirkende: Trine Dyrholm, Søren Malling, 
Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, m.fl.


