TIRSDAG 10. APRIL

19:30

EN UDENLANDSK FILMPERLE
TIRSDAG 8. MAJ 19:30
16. JANUAR 19:30
DU FORSVINDER
13. FEBRUAR 19:30
SÅLEDES OGSÅ PÅ JORDEN
13. MARTS 19:30
SAMEBLOD
10. APRIL 19:30
GUD TALER UD
08. MAJ 19:30
THEIR FINEST HOUR

FLENSBORG FILMKLUB

GUD TALER UD

THEIR FINEST HOUR

Danmark 2017
Instruktør: Henrik Ruben Genz

Storbritannien 2016
Instruktør: Lone Scherfig

I 80’erne vokser Jens og hans brødre op i et parcelhus i
Risskov. Her regerer familiens overhoved, Uffe - Psykolog og
selvbestaltet Gud i slåbrok og underbukser. Forandringer truer
familiefreden, da Uffe sætter sig for at skrive sine erindringer.
Huset fyldes af Uffes loyale patienter, der både yder Uffe
moralsk og øldrikkende selskab. På drengeværelserne ulmer
oprøret, mens mor Gerd Lillian kæmper bravt med at holde
sammen på familien. Men før sønnerne, Jens, Thomas og
Mikkel kan gøre sig frie af undertrykkelsen og blive voksne,
kommer det til et afgørende opgør med ”Gud”.

Under nazisternes bombeangreb på London i 1940 er
Storbritannien i dyb krise. Landets ledere har desperat brug
for at højne folkets moral. Man beslutter at sætte den uerfarne
manuskriptforfatter Catrin Cole (Gemma Arterton) til at lave
en patriotisk film, der kan give briterne håb og - forhåbentligt
- inspirere USA til at gå ind i krigen.

’Gud taler ud’ er baseret på den selvbiografiske roman af
Jens Blendstrup og instrueret af Henrik Ruben Genz, der også
stod bag Frygtelig lykkelig.

Sammen med en broget gruppe af filmarbejdere og skuespillere kastes Catrin ud på en rejse, hvor hun både finder sin
stemme, kærligheden og filmmagien midt i krigens larm. En
rørende, vittig og romantisk film instrueret af danske Lone
Scherfig.

BIFFEN
JANUAR - MAJ 2018
PÅ FLENSBORGHUS
I SALEN
BIFFEN PRÆSENTERER
FORTRINSVIS
NORDISKE FILM

TIRSDAG 16. JANUAR 19:30

TIRSDAG 13. FEBRUAR

DU FORSVINDER

SÅLEDES OGSÅ PÅ JORDEN

SAMEBLOD

Danmark 2017
Instruktør: Peter Schønau Fog

Sverige 2015
Instruktør: Kay Pollak

Sverige 2016
Instruktør: Amanda Kernell

Filmen ’Du forsvinder’ handler om den respekterede skoleleder, Frederik, der bliver sigtet for at have stjålet 12 mio. kr.
fra skolen. Sagen er dog ikke så enkel, som den først lader til
at være. Det viser sig nemlig, at Frederik har haft en svulst i
hjernen de seneste tre år, og det har ændret hans personlighed drastisk. Nu må hans hustru, Mia, og forsvarsadvokaten
Bernard, der selv lever med en hjerneskadet kone, forsøge at
få ham frikendt.

Lena elsker folk-rock og country, så det er med stor usikkerhed, at hun takker ja til at tage sig af musikken i byens
mennesketomme kirke. Det bliver startskuddet til en kæde af
begivenheder, som rusker op i folks drømme og længsler.
Samtidig er hendes arbejdsmetoder stærkt provokerende for
omgivelserne.

Elle Marja er en 14-årig samisk pige. Efter hun bliver udsat
for 1930’ernes racebiologiske undersøgelser på sin skole,
begynder Elle Marja at drømme om et andet liv.

’Du forsvinder’ er baseret på Christian Jungersens bestseller.
Det er en tankevækkende fortælling om bevidsthed, erindringer og hjernens altoverskyggende dominans i vores tilværelse.

19:30

Det bliver tydeligt for både Lena og landsbyboerne, at der
ikke findes nogen mere revolutionerende kraft end dans og
musik. ’Således også på jorden’ er Kay Pollaks selvstændige
og fritstående opfølger til den Oscar®-nominerede ’Som i
himlen’.

TIRSDAG 13. MARTS 19:30

For at drømmen skal gå i opfyldelse, er hun nødt til at blive en
anden og bryde alle bånd til sin familie og kultur.

