
Bjerringbro Biografs filmklub præsenterer følgende film i sæson 2018/2019:

26. nov 2018 kl. 19.30 
Loving Vincent
En såret mand vakler ned ad 
gaden i 1890 i en lille fransk by. 
Han holder sine hænder mod et 
frisk skudsår i maven. Manden 
er Vincent Van Gogh og hans 
tragiske død er stadig omgær-
det af mystik og spekulationer. 
Hvem var det, der skød?  Se 
verdens første olieanimerede 
film, hvor 150 kunstnere har 
håndmalet hvert eneste af 
de malerier, der krævedes til 
filmens 65.000 billeder.

29. okt 2018 kl. 19.30 
Ud af intet
Tyske Katjar mister sin tyrkiske 
mand Nuris og deres 6-årige 
søn i et bombeattentat. Men 
hvorfor blev Nuris kontor 
bombet? Politiets efterforsk-
ning søger i Nuris kriminelle 
fortid, men det viser sig snart, 
at motivet er ren terror mod et 
indvandrerkvarter.
Filmen vandt prisen for årets 
bedste udenlandske film ved 
Golden Globes 2018.

24. sep 2018 kl. 19.30 
Ondskabens Hotel
Originalversionen af Stan-
ley Kubricks majestætiske 
mesterværk - ”den bedste 
gyserfilm nogensinde”. Forfat-
teren Jack (Nicholson) flytter 
sammen med sin kone og 
deres lille søn Danny ind på 
det elegante, men isolerede 
Overlook Hotel i Colorados 
bjerge. Hotellet viser sig at 
bære på mange grusomme 
hemmeligheder...

28. jan 2019 kl. 19.30 
Lucky
Drama om den 90-årige 
kæderygende ateist og alle 
de andre mærkværdige 
karakterer, som bor i hans 
afsidesliggende lille hjemby i 
den amerikanske ørken. Efter 
at have overlevet alle sine 
jævnaldrende venner befin-
der Lucky sig ved et af livets 
skel og drager ud på en rejse 
for at finde sig selv.



25. mar 2019 kl. 19.30 
The Florida Project
Tilværelsen for de fattige 
beboere på det farverige 
motel, The Magic Castle, er 
ikke uden eventyr, for den 
6-årige Moonee gør hver dag 
til en fest. En hjertevarm og 
-skærende fortælling, der 
skildrer barnets oplevelse 
af tilværelsen med en evig 
sprudlende nysgerrighed, der 
selv under de hårdeste kår, 
kan finde magien i alt.

25. feb 2019 kl. 19.30 
I, Tonya
Komediedrama om Tonya 
Harding, der har dyrket skøj-
teløb siden hun var 4 år. Efter 
mange nedture står Tonya 
på vippen til karrierens store 
gennembrud ved OL i Norge 
i 1994. Kun rivalen Nancy 
Kerrigan står i vejen, men så 
sker der noget.

Bjerringbro Biografs filmklub præsenterer følgende film i sæson 2018/2019:

Læs nærmere på 
www.bbfilmklub.dk

29. apr 2019 kl. 19.30 
Hvad vil folk sige
Norske 16-årige Nisha lever 
et dobbeltliv: Hjemme hos 
sin pakistanske familie følger 
hun familiens traditioner og 
forsøger at være den perfekte 
datter, men når hun er ude 
med sine venner, er hun en 
teenager med norsk kæreste.
De to verdener kolliderer 
voldsomt, da hendes far 
tager Nisha i at kysse med 
sin kæreste.

Bliv medlem: 
Tilmelding på           
www.bbfilmklub.dk

Pris: 
225 kr, der giver 
fri adgang til 5 
film. Billet til de 
øvrige film: kr. 45 
for medlemmer af 
filmklubben.

Arrangementer: 
Ved flere af filmene 
er der forskellige 
arrangementer - 
nærmere herom 
på hjemmesiden 
og i medlemsmail.


