
 

20. SEPTEMBER 2022  
”HVOR KRAGERNE VENDER ”  

—

25. OKTOBER 2022  
”SKYGGEN I MIT ØJE” 

—

22. NOVEMBER 2022 
”ROSE” 

—

13. DECEMBER 2022 
”VILDMÆND” 

I SALEN PÅ FLENSBORGHUS
BIFFEN PRÆSENTERER  

FORTRINSVIS NORDISKE FILM

SEPTEMBER - DECEMBER 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 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 €.

FILMKLUBBENS KONTAKTPERSON:
Michael Juul Olsen 

Dansk Centralbibliotek 
0461-86970

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

www.scope.dk

TIRSDAG 13. DECEMBER  2022 | 19:30 

Martin (Rasmus Bjerg) er skredet fra det hele. Til Norge. For 
at bo i naturen og jage sin egen føde. Som en rigtig vild-
mand. 

Men da hashsmugleren Musa pludselig dukker op nær hans 
lejr - blødende og forslået efter et biluheld - bliver Martins 
selvrealiseringsprojekt vendt på hovedet. Snart er det umage 
makkerpar på flugt gennem de barske fjelde med norsk poli-
ti, Musas rivaler og Martins intetanende hustru lige i hælene.

 

—
Produktionsår: Danmark 2022 

Instruktør: Thomas Daneskov | Medvirkende: Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn 
Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø, Jonas Bergen Rahmanzadeh, m.fl.  

Nordisk Film 2022 | Spilletid: 104 min.



TIRSDAG 22. NOVEMBER 2022 | 19:30 

Året er 1997. Inger, hendes søster Ellen og svoger Vagn er på 
bustur mod Paris. Bussen har knap nået motorvejen, før Inger 
delagtiggør resten af selskabet i sin sindslidelse - og turen til 
byernes by bliver en uge, de aldrig vil glemme. For Inger har 
en skjult dagsorden for turen, og ved ankomsten indleder hun 
jagten på en tabt kærlighed.

Rose er en stærk og hjertevarm fortælling om familie, kærlig-
hed og om, at intet er, som man tror ved første øjekast. Det 
er Niels Arden Oplevs hidtil mest personlige film, og den er 
baseret på virkelige hændelser.

TIRSDAG 25. OKTOBER 2022 | 19:30

Om morgenen den 21. marts 1945 er nonnerne og skolekam-
meraterne Rigmor, Eva og Henry fra Den Franske Skole på 
Frederiksberg klar til at starte skoledagen. Langt derfra - på 
den anden side af Nordsøen - gør britiske piloter fra Royal Air 
Force sig klar til en afgørende mission for den danske mod-
standsbevægelse. De sætter kurs mod Shellhuset, Gestapos 
Hovedkvarter midt i København. På øverste etage har tysker-
ne anbragt 26 danske fanger som et levende værn. Angrebet 
lykkes, men ikke langt derfra rammer tragedien. Et fly er styrtet 
ned tæt ved Den Franske Skole, og branden får de efterfølgen-
de bombefly til at tro, at målet ligger under røgsøjlen.

TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2022 | 19:30 

Hvor kragerne vender er et humoristisk drama om Laura, der 
har lagt afstand til sin familie på landet for at leve et kunstne-
risk bohemeliv som forfatter i København. 

Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn for at deltage i bro-
derens bryllup, opdager hun, at han skal giftes med barn-
domsfjenden Catrine. Laura indser, at Catrine har overtaget 
hendes plads i familien og mærker nu et stærkt ønske om at 
få den tilbage.

 

—
Produktionsår: Danmark 2022 

Instruktør: Niels Arden Oplev | Medvirkende: Sofie Gråbøl, Lene Maria Christen-
sen, Anders W. Berthelsen, Søren Malling, Peter Gantzler, m.fl.  

Nordisk Film 2022 | Spilletid: 106 min.

—
Produktionsår: Danmark 2021 

Instruktør: Ole Bornedal | Medvirkende: Bertram Bisgaard, Ella Josephine Nils-
son, Ester Birch, Fanny Bornedal, Alex Høgh Andersen, m.fl.  

Miso Film 2021 | Spilletid: 107 min.

—
Produktionsår: Danmark 2021 

Medvirkende: Rosalinde Mynster, Bodil Jørgensen, Jens Jørn Spottag, m.fl.; 
Instruktør: Lisa Jespersen | Spilletid: 91 min.


