
 
 
 

 

 

         

          

 

  12 film for 575 kr. 

   Hver anden tirsdag kl. 10, 16 eller 18.30 i Parkteatret i Frederikssund 

 

   Vi viser de film, du ikke vidste, du ville se 

 
 

    www.Filmklubbenpark.dk 
    filmklubbenparkfrsund@gmail.com  

 

 
 

http://www.filmklubbenpark.dk/
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I samarbejde med Parkteatret: et brag af en nytårsoplevelse. 

 
Premierefilmen Amazing Grace 
 

Søndag den 19. januar kl. 15.00 
 
I 1972, indspillede Aretha Franklin sit album "Amazing 
Grace" i en kirke i det sydlige Los Angeles. Warner Brothers 
og instruktør Sydney Pollack optog begivenheden, men 
filmen blev aldrig udgivet. Først nu... 47 år senere, året 
efter Aretha Franklins bortgang, er filmen blevet 
færdiggjort. Og hvilket pragtværk! 
 
"Energien pumpede simpelthen fra lærredet og ud i 
salen." - Casper Hindse, Filmmagasinet Ekko  
 
Oplev en sal, der gynger. Det er gratis for medlemmer. 
 

Medlemskab: 
Pris:   575 kr. for hele sæsonen 
  300 kr. for forårs- eller efterårssæson 
 
Du melder dig ind – eller fornyer dit medlemskab - ved at indbetale til 
Filmklubben Parks konto: Reg.nr. 2670 konto nr. 8476808058.   
Skriv navn og medlemsnummer på indbetalingen.  
Hvis du er nyt medlem, skal du også sende en mail med navn, adresse og telefonnummer til 
filmklubbenparkfrsund@gmail.com, når du har indbetalt.  
 

Bestyrelsen: 
Formand:  Ruth Krog    60 67 52 32 
Næstformand:  Carsten Overgaard  20 63 66 50  
Kasserer:  Bodil Madsen  20 64 04 88  
Sekretær  Lennart Olsson 
Øvrige :   Erik Kolding, Finn Schouby, Kirsten Wiene   
 
For yderligere oplysninger:  Skriv til              filmklubbenparkfrsund@gmail.com 

eller besøg       www.filmklubbenpark.dk 

Generalforsamling: 
Tirsdag den 31. marts 2019 kl. 18.00 i Parkteatret. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Og så viser vi en bonusfilm. 
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Tirsdag den 7. januar kl. 10, 16 og 18.30 
VOGTERNE  
Frankrig, Schweiz 2018  
Instruktion: Xavier Beauvois  
Manuskript: XavierBeauvois, Frédérique Moreau, Marie-Julie 
Maile 
Medvirkende: Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry  
Længde: 138 min  
 
 

Vogterne følger en gruppe franske kvinder under Første Verdenskrig, og krigen opleves 
igennem dem. De må sende mænd og sønner i krig og dernæst udføre det arbejde, 
mændene plejer at stå for. Matriarken Hortense styrer gården, og da hun mangler 
arbejdskraft, ansætter hun den unge Francine, som arbejder hårdt og efter nogen tid 
forelsker sig i Hortenses søn George, hvilket udløser en konflikt mellem de to viljestærke 
kvinder. 
Visuelt er det en meget smuk film, som i lange passager bæres af stemningsfulde franske 
landskaber og minutiøse beskrivelser af dagliglivet. Især i første halvdel er der lange 
passager uden dialog, hvor historien fortælles gennem billederne. 
 

 
Tirsdag den 21. januar kl. 10, 16 og 18.30 

BEAST 
Storbritannien 2017  
Instruktion: Michael Pearce  
Manuskript: Michael Pearce  
Medvirkende: Johnny Flynn, Jessie Buckley og Geraldine James  
Længde: 107 min  
 
 
 
 

I thrillerdramaet Beast møder vi den 27- årige Moll, der lever i en konform familie på øen 
Jersey. Hun passer sin demente far og holdes i et jerngreb af sin iskolde og manipulerende 
mor. Efter en fest møder hun den gådefulde, utilpassede krybskytte Pascal, og de to unge 
forelsker sig heftigt i hinanden. 
Samtidig er øen plaget af en seriemorder, der gennem længere tid har myrdet nogle af øens 
unge piger. Mistanken retter sig hurtigt mod Pascal og nu begynder Moll at tvivle. For hvem 
kan man stole på - og findes ”the beast”/vildskabet i os alle. Fortællingen er pirrende, stram 
og dragende og skuespillet er overbevisende. Samtidig er både lyd- og billedsiden af høj 
kvalitet og understreger de mange forskellige stemninger i filmen. 



 
 

Tirsdag den 4. februar kl. 10, 16 og 18.30  

ÁGA  
Bulgarien, Tyskland, Frankrig 2018  
Instruktion: Milko Lazarof. Manuskript: Milko Lazarof og Simeon 
Ventsislavov. Medvirkende: Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova 
og Sergei Egorov. Længde: 96 min 
 
Ægteparret Nanook og Sedna lever et råt og stilfærdigt liv i pagt 
med naturen langt ude på tundraen i en af sovjetrepublikkerne. De 
holder deres folks traditioner i hævd, men nu oplever de, at foråret 

kommer tidligere end før, og at der er mindre vildt at jage. Deres kontakt med omverdenen 
er en ung mand, der bl.a. kommer med nyt om deres eneste datter Aga. Hun er flyttet ind 
til den nærmeste civilisation, og det har skabt gnidninger i den lille familie. Filmens temaer 
er alderdom og familiebånd samtidig med, at der stilles skarpt på hvordan den moderne 
verden forandrer livet for de oprindelige mennesker og miljøer. En stille film, 
gennemstrømmet af menneskelig varme og med meget smukke billeder.  
 

Tirsdag den 18. februar kl. 16.30 : Oplæg om jødedom med Anne Boukris. 

Anne Boukris er arrangør af Cinematekets jødiske filmdage, der gennem årene også har vist 
film om svære emner for det jødiske folk og samfund. F.eks. om forholdet til 
palæstinenserne og skilsmisse. Anne er selv jøde, har en ph.d. i minoritetsstudier og udtaler 
bl.a.:  Vores forskelligheder er en dyb og relevant styrke at bruge hele tiden. Det giver ideer, 
perspektiver, nuancer, højder, kvalitet og fred”. 
 
Efter oplægget er der pause, hvor man kan købe mad før filmen kl. 18.30 
 

Kl. 10 og 18.30 vises filmen ULYDIGHED  

Irland, England, USA 2017  
Instruktion: Sebastián Lelio. Manuskript: Sebastian Lelio og Rebecca 
Lenkiewich. Medvirkende: Rachel Weisz, Raches  Mc Adams og 
Alessandro Nivola.  Længde: 114 min  
 
Rammen er et jødisk ortodokst miljø i en London forstad. Ronit vender 
hjem fra New York til sin fars begravelse. For mange år siden kyssede 
hun sin bedste veninde Esti, hvilket betød, at hun blev udstødt og 
måtte flytte. Nu viser det sig, at Dovid, hendes fætter og tætte 

barndomsven, har giftet sig med Esti. Han er også udset til at efterfølge Ronits far som den 
store rabbiner. Filmen undersøger den anderledes og ikke anerkendte seksualitets rolle i et 
undertrykkende samfund. Det er et trekantsdrama, der spilles intenst og meget erotisk af 
de to kvinder, og der stilles spørgsmål som: Hvad er ulydighed? Kan man elske Gud og 
mennesker på samme tid? Og hvad ved vi egentlig om jødedom? 
Sebastian Lelio har tidligere fået en Oscar for ”En fantastisk kvinde”. 



 
 

Tirsdag den 10. marts kl. 10, 16 og 18.30 
Bemærk, at vi har sprunget en uge over!!!!! 

 
TRÆKFUGLE  

Colombia, Danmark, Mexico 2018  
Instruktion: Christina Gallego, Ciro Guerra  
Manuskript: Maria Camila Arias  
Medvirkende: Carmina Martinez, José Acosta, Natalia Reyes  
Længde: 125 min  
 

Filmen fortæller historien om mødet mellem et traditionelt stammesamfund og vestlig 
markedsøkonomi. Filmen foregår på landet i Colombia i 1968. Den forarmede Rapayet kan 
ikke betale den høje medgift for at blive gift med sin udkårne Zaida, som er datter af en 
fremtrædende stammeleder. Derfor begynder han at sælge marihuana til amerikanerne. 
Dermed er der sat gang i velstanden, men også i griskhed, magtkampe og forbrug.  
Ved at fokusere på det usædvanlige miljø og de skæbner, som er centrum i fortællingen, 
undgår filmens skabere, at filmen fremstår som et skabelonagtigt klandrama.  
Det er en medrivende, æstetisk og kompromisløs mavepuster med bjergtagende billeder og 
strejf af magisk realisme. 
Ciro Guerra har tidligere instrueret ”Slangens favntag”. 

 
Tirsdag den 24. marts kl. 10, 16 og 18.30 

SOMMEREN 1993  

Spanien 2017  
Instruktion: Carla Simón  
Manuskript: Carla Simón  
Medvirkende: Laia Artigas, Paula Robles og Bruna Cusi  
Længde: 97 min  
 
 
 

Den 6-årige Frida har mistet begge sine forældre. Moderen er død af AIDS, og faderen er 
forsvundet. Derfor skal Frida flytte fra Barcelona til onkel og tante og den 3-årige Anna i en 
lille catalansk landsby. Filmen er selvbiografisk, og den lange - næsten ubærlige sommer 
fortælles fra Fridas synsvinkel. Vi er i øjenhøjde med hende og er, som hun, spærret inde i 
en usynlig boble af ensomhed, desorienterethed, smertelige følelser og uafklaret sorg. 
Filmen bliver aldrig sentimental, og spilles ægte af de unge skuespillere med spontanitet og 
et sjældent nærvær. Filmen er et livsbekræftende opvækstdrama om tab og sorg, men også 
fyldt med håb. 

 
HUSK Generalforsamling den 31. marts kl. 18.00 med BONUSFILM 



 
 

Tirsdag den 22. september kl. 10, 16 og 18.30 
GRÆNSE  
Sverige, Danmark 2018  
Instruktion: Ali Abbas  
Manuskript: Ali Abbas, Isabella Eklöf, John Ajvide Lindquist  
Medvirkende: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Äkerblom 
Længde: 108 min 
 
 
 

Filmen handler om toldbetjenten Tina. Hun har en sjette sans for, hvad folk forsøger at 
skjule – ikke bare smuglervarer, men også følelser som skyld, skam og raseri. 
Hun er vansiret og plettet med maskuline bevægelser, og da hun møder manden Vore, sker 
der en forandring i hendes liv. 
Filmanmelder Per Juul Carlsen skrev: ” Ren grænseløs magi. Nordisk mytologi, menneskets 
historiske ondskab, svenskernes eksperimenter med etnisk udrensning blandt samerne i 
forrige århundrede, nordiske krimier, mistilliden til det anderledes i vore dage og den 
berømte svenske korrekthed bliver alt sammen hældt i gryden og rørt sammen til 'Grænse'.” 
 
En film, som det kan være svært at få hold på. Derfor er der oplæg/ debat efter filmen. 

 
Tirsdag den 6. oktober kl. 10, 16 og 18.30 

DOMMERENS VALG  
England 2017  
Instruktion: Richard Eyre  
Manuskript: Ian McEwan  
Medvirkende: Emma Thompson, Stanley Tucci og Fiona Whitehead 
Længde: 105 min  
 
 
 

Fiona May er en fremtrædende dommer ved det britiske High Court, hvor hun behandler 
følsomme, etisk vanskelige sager i familieretten. Hendes faglige engagement og succes har 
imidlertid haft store omkostninger i privatlivet, og nu er hendes over 30 - årige ægteskab 
med Jack i dyb krise. Samtidig står hun overfor sin hidtil sværeste sag som dommer. Den 17-
årige Adam er Jehovas vidne og nægter at tage imod blodtransfusion. Fiona kan dømme 
hospitalet til – mod hans og hans forældres vilje – at give ham blod, hvilket kan redde hans 
liv. Hun vælger at besøge Adam på hospitalet, og mødet mellem de to ændrer livet for dem 
begge. Fiona spilles aldeles fremragende af Emma Thomsen. 
Filmen bygger på Ian McEwans roman: Barnets tarv. 

 
 



 
 

Tirsdag den 20. oktober kl. 10, 16 og 18.30 
KAPERNAUM  
Libanon, Frankrig, USA 2018 
Instruktion: Nadine Labaki  
Manuskript: Jihad Hoyeily, Michelle Keservany og Nadine Labaki  
Medvirkende: Zain Al Rafeea Yordanos, Shiferow, Boluwatife, 
Treasure Bankole  
Længde: 121 min  
 
 

Den libanesiske film Kapernaum behandler emner som illegal immigration, mishandlede 
børn og racisme. Det lyder tungt, men fordi vi præsenteres for den 12-årige Zain, der 
kæmper for at få et anstændigt liv i en håbløs verden, så bliver vi fanget.  
Zains forældre gifter hans 11-årige lillesøster væk til kioskejeren, som har gjort hende 
gravid. Zain flygter, og under flugten møder han en enlig etiopisk mor, som desperat 
forsøger at skaffe sig papirer. Da kvinden en dag ikke kommer hjem, må Zain forsøge at 
forsørge både sig selv og barnet, hvilket lykkes for ham ved hjælp af opfindsomhed og 
snilde. 
Filmen har dokumentariske træk, men låner også genretræk fra både fabler og eventyr. Det 
er et mesterværk af en film, som sidder i dig i lang tid efter at lyset igen er tændt. 

 
Tirsdag den 3. november kl. 10, 16 og 18.30 
SHOPLIFTERS  

Japan 2018  
Instruktion: Hirokazu Kore-eda  
Manuskript: Hirokazu Kore-eda  
Medvirkende: Kirin Kiki, Lily Franky, Sosuke Ikematsu  
Længde: 121 min 
 
 

 
 

Filmen handler om en japansk familie af småsvindlere, der på kærlig vis hutler sig gennem 
tilværelsen. Da de finder en forsømt pige, Yuri, tager de hende til sig, og vi følger, hvordan 
dette forandrer familien. Det er hverdagslivet med alle dens skærmydsler i et lille 
overbefolket japansk hus, der er i fokus, og langsomt åbnes der op for familiens egne 
hemmeligheder. 
Filmen er instrueret af Kore-eda og fik guldpalmen i Cannes i 2018. Han har tidligere bl.a. 
instrueret ” Min søns familie” og ”Søstre”. 
I et Japan, hvor den traditionelle familie er i opbrud, er det et gennemgående tema for 
Kore-eda, at en familie ikke er noget man får. Det er noget man skaber. 
 



 
 

Tirsdag den 17. november kl. 10, 16 og 18.30 

COLD WAR  
Polen, Frankrig, England 2018  
Instruktion: Pawel Pawlikowski  
Manuskript: Pawlikowski og Janusz Glowaci  
Medvirkende: Jonna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szye  
Længde: 88 min  
 
 
 

Den oscarvindende instruktør Pawel Pawlikowski - IDA- har atter i filmen Cold War brugt 
det kvadratiske billedformat og sort/hvid. Filmen begynder i Polen i 1949, hvor 
komponisten Wiktor rejser rundt i landet for at opspore og fastholde traditionel musik og 
dans. Ved en audition møder han den vilde, rodløse Zula, som har en noget blakket fortid. 
De forelsker sig vildt og voldsomt. 
Da Wiktor ikke længere kan leve med Stalins skamløse hyldest og dermed udnyttelse af den 
oprindelige ægte polske folkemusik, flygter han til Paris. Zula bliver i Polen. I 1954 genser de 
hinanden, og hvordan filmen slutter, må man selv se. 
Det er en enestående film, hvis billeder, spil og musik man ikke kan ryste af sig. Filmmagien 
er ganske overvældende. 
 

Tirsdag den 1. december kl. 10, 16 og 18.30 
VORES LIVS FERIE  
Italien, Frankrig 2017  
Instruktion:Paolo Virzi  
Manuskript: Stephen Amidon, Francesco Piccolo  
Medvirkende: Helen Mirren, Donald Sutherland og Janel Moloney  
Længde: 112 min  
 
 
 

Ella og John har delt et langt liv, og de har haft et overvejende godt ægteskab, som nu er 
ved at nå sin naturlige afslutning. Hun er kræftsyg uden udsigt til helbredelse, og han er 
dement.  
Ella iværksætter en hemmelig plan: John har undervist i engelsk litteratur og sprog og 
Hemingway er hans yndlingsforfatter. Derfor de skal til Kay West i deres gamle autocamper 
for at besøge Hemingway museet. Filmen er en blanding af en parforholdsskildring og en 
road movie, hvis grundstemning svinger mellem frustration over forfaldet og glæde over 
den livslange kærlighed. Helen Mirren og Donald Sutherland spiller eminent i de bærende 
roller. En ”livsbekræftende” voksenfilm. 
 

På gensyn i 2021                                                                          Ret til ændringer forbeholdes       



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


