
TORSDAG 03. DECEMBER 2020 | 19:30

Kris på 27 er yderst beskyttende over for sin halvinvalide onkel, 
som hun driver et mindre landbrug i Sønderjylland sammen med. 

De har et nært forhold og stor forståelse for hinanden, selvom de 
tilbringer det meste af deres � nurlige hverdag i tavshed. 

Da Kris redder en kalv under en fødsel, bliver hendes interesse 
for dyrlægefaget vakt igen, og hun udvikler et venskab med den 
snakkesalige dyrlæge Johannes og opdager langsomt, at der er et 
liv uden for gården.

—
Produktionsår: Danmark 2019 | Genre: drama 
Spilletid: 110 min. | Instruktør: Frelle Petersen

Medvirkende: Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen, Ole Caspersen, 
Tue Frisk Petersen 

Der bedes om tilmeldelse 
2 dage inden forestillingen.

DANSK SEKRETARIAT
FOR GOTTORP AMT

Tlf. 04621 - 23888
Mail: gottorp@syfo.de

Spillestedet er

SLESVIGHUS
Lollfuß 89
24837 Slesvig

Gratis entré.

Der tages 7,- euro
for vin og ost per person.

Gratis entré.

SEPTEMBER - DECEMBER 2020

24. SEPTEMBER 2020
”SER DU MÅNEN, DANIEL” 

—

22. OKTOBER 2020 
”EN HVID, HVID DAG”  

—

05. NOVEMBER 2020 
”KRUDTTØNDEN” 

—

03. DECEMBER 2020 
”ONKEL”

Bemærk:
Invitationen gælder under forudsætning 
af, at corona-bestemmelserne til den 
tid tillader mødet. Der kan være restrik-
tioner, og alt efter hvordan reglerne ud-
vikler sig nok også et begrænset antal 
pladser til de enkelte arrangementer.



TORSDAG 24. SEPTEMBER 2020 | 19:30 

Ser du månen, Daniel er historien om en af de mest spektakulære 
kidnapningssager i nyere tid. 

Hovedpersonen er den unge danske freelancefotograf Daniel Rye, 
der sad 398 dage som gidsel hos terrororganisationen Islamisk Stat 
i Syrien sammen med � ere andre udlændinge, blandt andet den 
amerikanske journalist James Foley. 

I � lmen følger vi Daniels kamp for overlevelse i fangenskab, hans 
venskab med James, og hvordan hans familie hjemme i Danmark 
håndterer frygten for, at deres søn aldrig kommer hjem igen. Midt i 
krisen står den danske gidselforhandler Arthur, der får en afgørende 
rolle i befrielsen af Daniel.

—
Produktionsår: Danmark 2019 | Genre: drama

Spilletid: 139 min. | Instruktør: Niels Arden Oplev 
Medvirkende: Esben Smed, Anders W. Berthelsen, So� e Torp, Sara Hjort, m.� .

TORSDAG 22. OKTOBER 2020 | 19:30 

I en afsidesliggende islandsk by fatter en pensioneret politichef 
mistanke om, at en mand fra byen skulle have haft en affære med 
hans hustru, der for ganske nylig døde i et tra� kuheld. Gradvist 
besættes han af ønsket om at � nde sandheden. Det medfører, at han 
ikke blot udsætter sig selv for fare, men også sine allernærmeste.

En hvid, hvid dag er en fortælling om sorg, hævn og ubetinget 
kærlighed. 

Og den gribende, varme og æstetisk dybt fascinerende � lm 
er instrueret af den islandske instruktør og kunstner Hlynur 
Pálmason, der blev uddannet fra Den Danske Filmskole, � k sit 
gennembrud med den danske � lm Vinterbrødre.

—
Produktionsår: Island 2019 | Genre: drama

 Spilletid: 109 min. | Instruktør: Hlynur Pálmason
Medvirkende: Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason

TORSDAG 05. NOVEMBER 2020 | 19:30 

I vinteren 2015 er stemningen i Europa presset efter terrorangrebet 
på den franske avis Charlie Hebdo i januar, og som følge deraf
 afholdes den 14. februar et debatmøde om ytringsfrihed i det 
københavnske kulturhus Krudttønden. Dette møde viser sig skæbne-
svangert for talrige mennesker.

Krudttønden tager udgangspunkt i det virkelige terrorangreb på 
Krudttønden og Københavns synagoge i februar 2015. 

Filmen vikler � re historier om de to ofre, Finn Nørgaard og Dan 
Uzan, politimanden Rico og gerningsmanden Omar sammen 
og fortæller, hvad der skete op til og på den forfærdelige dag i 
februar.

—
Produktionsår: Danmark 2020 | Genre: drama

 Spilletid: 106 min.| Instruktør: Ole Christian Madsen
Medvirkende: Nikolaj Coster-Waldau, Lars Brygmann, Albert Arthur Amiryan, 

Jakob Oftebro, Sonja Richter


