
 

10. JANUAR 2023  
”HVIDSTENGRUPPEN II: DE EFTERLADTE”  

—

14. FEBRUAR 2023  
”MISS VIBORG” 

—

7. MARTS 2023 
”VERDENS VÆRSTE MENNESKE” 

—

4. APRIL 2023 
”BAMSE” 

—

9. MAJ 2023 
”TRIANGLE OF SADNESS” 

I SALEN PÅ FLENSBORGHUS
BIFFEN PRÆSENTERER  

FORTRINSVIS NORDISKE FILM

JANUAR - MAJ 2023

TIRSDAG 4. APRIL 2023 | 19:30 

Her kommer filmen om den folkekære musiker Flemming ”Bamse” 
Jørgensen. Manden, der gav os udødelige klassikere som Vimmer-
svej og I en lille båd der gynger.
Flemming ”Bamse” Jørgensen havde oprindeligt 11 søskende, men 
blev som spæd bortadopteret til et direktørægtepar, som ikke kun-
ne få børn. Faderen ønsker, at Flemming en dag skal overtage 
familiens fabrik, men Flemming har andre planer og bliver en del 
af bandet Bamses Venner. Selvom succesen er enorm for Bamses 
Venner, ønsker Flemming fortsat faderens anerkendelse og kærlig-
hed og føler sig stadig splittet mellem at være Flemming og Bamse.

TIRSDAG 9. MAJ 2023 | 19:30 

Ruben Östlund kaster med Guldpalmevinderen Triangle of Sadness 
sit nådesløse satiriske blik på modeverdenen og de superrige.
Modellerne Carl og Yaya og nogle milliardærer på en luksusyacht 
bliver ramt af en storm. Båden synker, og de strander alle på en 
øde ø. I kampen om overlevelse bliver hierarkiet vendt rundt, og 
pludselig står alle i en nærmest postapokalyptisk situation, hvor al 
civilisation er væk.

—
Produktionsår: Danmark 2022 

Medvirkende: Anders W. Berthelsen, Johanne Louise Schmidt, Henrik Birch,  
Lars Ranthe, m.fl.; Instruktør: Henrik Ruben Genz; Spilletid: 92 min.

—
Produktionsår: Sverige/USA 2021 

Medvirkende: Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson, Zlatko Buric, 
m.fl.; Instruktør: Ruben Östlund; Spilletid: 147 min.



TIRSDAG 7. MARTS 2023 | 19:30 

Julie (Renate Reinsve) er nået den alder, hvor de fleste, inklu-
sive kæresten Aksel (Anders Danielsen Lie), er klar til at stifte 
familie. Men Julie er ikke færdig med at sparke døre ind, og 
mødet med den indtagende Eivind (Herbert Nordrum) åbner 
et nyt kapitel i hendes liv. Men måske ligger de vigtigste livs-
valg allerede bag hende?

Verdens værste menneske er et på én gang gribende og ko-
misk drama, der med varme og musikalitet tager livtag med 
den romantiske, men til tider hundesvære kærlighed.

TIRSDAG 14. FEBRUAR 2023 | 19:30

I en jysk provinsby er der tilsyneladende intet nyt under so-
len. Førtidspensionisten og tidligere skønhedsdronning Solvej 
lever helt isoleret med vante rutiner og dyrkning af gamle 
knuste drømme. På sin pensionistknallert tøffer hun rundt med 
hunden Poul Reichhardt og supplerer førtidspensionen med 
salg af sine receptpligtige piller i lokalområdet. Naboens dat-
ter, den rodløse og grænsesøgende 17-årige Kate aner ikke, 
hvad hun skal stille op med sig selv og sit liv, og i et anfald af 
kedsomhed bryder hun ind i nabolejligheden, men overraskes 
af Solvej. Nu begynder et spil om hvem, der snyder hvem, 
men der opstår også et uventet venskab. Måske har livet mere 
at byde på for begge, hvis de bare tør.

TIRSDAG 10. JANUAR 2023 | 19:30 

Hvidstengruppen II: De efterladte samler tråden op fra den første 
film, hvor Tulle Fiil og hendes søster Gerda dømmes til rædslerne 
i et tysk fængsel. Deres far, bror og Tulles mand er alle blevet 
henrettet. 

Tulle tvinges til at efterlade sin to-årige datter hos sin mor Gudrun, 
hvorefter Tulle og Gerda føres ned gennem Tyskland som krigsfan-
ger. Samtidig må Gudrun kæmpe derhjemme for at få sine døtre 
hjem til kroen i Hvidsten.

 

—
Produktionsår: Norge 2021 

Medvirkende: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, m.fl.; 
Instruktør: Joachim Trier; Spilletid: 128 min.

—
Produktionsår: Danmark 2022 

Medvirkende: Ragnhild Kaasgaard, Kristian Halken, Isabella Møller Hansen, 
m.fl.; Instruktør: Marianne Blicher; Spilletid: 99 min.

—
Produktionsår: Danmark 2022 

Medvirkende: Marie Bach Hansen, Bodil Jørgensen, Laura Winther Møller, 
Selma Sophia Høst, m.fl.; Instruktør: Anne-Grethe Bjarup Riis; Spilletid: 123 min.


