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525 kr. for alle 12 film:   

300 kr. for forår eller efterår:   

 

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/
mailto:filmklubbenparkfrsund@gmail.com


Velkommen til et nyt filmår.  
Vi er glade for igen at kunne tilbyde 12 gode film samt en bonusfilm i 2022. 
Vi håber, at vi får en sæson uden afbrydelser med nedlukninger. Hvis det skulle ske, eller 
der er øvrige ændringer, skriver vi til jer. Det er dog fortsat nødvendigt, at vi hjælper 
hinanden - i forhold til både corona og almindelig influenza- ved at vi fortsat holder 
afstand og bliver hjemme, hvis vi er småsyge. 
 
Bemærk at vi slutter både forårs- og efterårssæson med lange helaftensfilm, som vi viser 
kl. 10 og kl. 18. Vi regner med at det bliver muligt at bestille en let anretning i caféen før 
filmene. Også det vil vi skrive ud om. 
 

Medlemskab: 
Pris:   525 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, så vi kan sende nyhedsbreve 
til dig. 
 

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 og Finn Schouby.   
 
For yderligere oplysninger:  Skriv til              filmklubbenparkfrsund@gmail.com 
                                                          eller besøg        www.filmklubbenpark.dk 
 

Generalforsamling: 
 

Tirsdag den 12. april kl. 18.00 i Parkteatret  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Efter to år med lidt specielle generalforsamlinger, håber vi i år at kunne genoptage 
traditionen med at slutte generalforsamlingen med  

En god, overraskende bonusfilm. 
 

mailto:filmklubbenparkfrsund@gmail.com
mailto:filmklubbenparkfrsund@gmail.com
http://www.filmklubbenpark.dk/


 

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

SIR 
Indien, Frankrig 2018  
Instr. og manus: Rohena Gera  
Medvk: Tillotama Shome, Vivek Gomber, Amareen Anjum, 
Geetanjali Kulkarni  
Længde: 99 min.  
 

Den fattige kvinde Ratna blev tvangsgift som ganske ung. Efter få måneders ægteskab 
bliver hun enke og er uden forsørgelse. Hun må derfor tage arbejde som husholderske 
hos den desillusionerede overklassemand Ashwin, der er vendt tilbage til Indien efter 
en tid i USA for at arbejde i faderens entreprenørvirksomhed. Selvom Ashwin har alt, 
kan Ratna fornemme, at han har opgivet sine drømme. Modsat drømmer Ratna, der 
intet har, om et liv som modedesigner.  
Langsomt udvikler kærligheden sig mellem de to, men en umulig én af slagsen, da 
Indiens klasse- og kastesystem er uoverstigeligt. 
 ”Sir” er en varm fortælling om drømme, modsætninger og begrænsninger og giver et 
godt indblik i det moderne Indien. 
 

 

 
Tirsdag den 18. januar kl. 10, 16 og 18.30 

SIDSTE BUD 
Finland 2018 
Instr: Klaus Härö  
Manus: Anna Heinämaa  
Medvk: Heikki Nouisiainen, Pirjo Lonka, Amos Brotherus  
Længde: 95 min.  
 
 

En varm og rørende feelgood film om den gamle kunsthandler Olavi, der har levet sit 
liv for kunst og sin kunsthandel i Helsinki på bekostning af alt andet- også sin familie. 
På en auktion bliver han opmærksom på et gammelt maleri, som han instinktiv 
værdsætter langt højere end vurderingen. Olavi håber, at et ”sidste bud” kan sikre 
ham penge nok til pensionen! Samtidig opsøges han af datteren Lea, som han ikke har 
set i årevis, og som beder ham tage barnebarnet Otto i praktik. 
Filmens smukke budskab: at kærligheden er vigtigere end profitten, går op for Olavi og 
os, da vi forstår, hvem portrættet forestiller. 
 

 



 

Tirsdag den 8. februar kl. 10, 16 og 18.30 

3 KVINDER 
Iran 2018 Instr: Jafar Panahi  
Manus: Jafar Panahi, Nader Saeiver  
Medvk: Behnaz Jaffari, Jaffar Panahi, Marziyeh Rezaei 
Længde: 100 min.  

Filmen indledes med en mobiloptagelse af den unge pige Marziyeh, der angiveligt tager 
sit eget liv og sender optagelsen til den berømte skuespillerinde Behnaz Jafari. Hun 
mener at denne har svigtet hende i forhold til hendes ønske om at blive skuespiller, 
som familien forbyder hende.  
Jafari kontakter sin ven (og instruktør) Jafar Panahi og beder ham køre sig til den 
landsby, hvor Marziyeh kommer fra. Sammen drager de ud for at opspore Marziyeh. 
Den 3. kvinde bor i området og er Shahrzad, som før revolutionen i 1979 var en feteret 
skuespiller; men nu er udstødt og forhadt af landsbyen. 
Som chauffør og instruktør bliver Panahi en dobbeltskikkelse, som iagttager samfundet 
inde fra førersædet; men også skaber forandringer, når han stopper op og træder ud. 
Han har selv forbud mod at lave film. Film er farlige: de fortryller unge mennesker, de 
forfører publikum, og de er frygtede af udemokratiske styrer.  
 

 

Tirsdag den 22. februar kl. 10, 16 og 18:30 

MÆLKEKRIGEN 
Island, Danmark, Tyskland, Frankrig 2019  
Instr: Grimur Hakonarson Manus: Grimur Hakonarson. 
Medvk: Arndis Hrönn Egilsdottir, Sveinn Olafur Gunnarsson 
og Thorstienn Bachmann  
Længde: 92 min 

Grímur Hákonarson (”Blandt mænd og får”) er tilbage med det islandske bud på 
historien om andelsforeninger, der bliver til samfundsinstitutioner og ender som 
monopoler, der har krammet på sine medlemmer. Landmandskonen Inga er blevet 
enke efter at hendes mand er kørt galt på vej hjem fra et møde med brugsbestyreren, 
der har udnyttet og afpresset ham groft. Inga tager kampen op mod bestyreren og 
udfordrer hermed også fællesskabet. Hun er en tilstrækkelig sammensat karakter til, at 
vi bliver nysgerrige på, hvad hun finder på, og Hákonarson balancerer sikkert mellem 
romantiseringen af traditioner med sin vanlige sans for underspillet absurd komik og 
lun ironisering af den stædig-stolte vikingementalitet. 
Ingas styrke og kamp mod det patriarkalske samfund kan henlede tanken på Frances 
McDormand i ”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. 
 

 



  

 
Tirsdag den 8. marts kl. 10, 16 og 18.30 

BYEN VED VERENS ENDE 
Danmark, England 2012 
Instr: Sarah Gavron 
Filmkunst: David Katznelson 
Medvk: Karl-Kristian Kruse, Annie, Ilannguaq Egede 
Længde: 78 min 
 
. 

Byen ved verdens ende (orig. titel On the Edge) er en engelsk dokumentar fra 2012. 
Filmen er et humoristisk, overraskende og meget positivt portræt af en isoleret 
landsby, Niaqornat, i Nordvestgrønland, bestående af 59 mennesker og 100 
slædehunde, som det lykkes at overleve mod alle odds. Byen er hårdt ramt af, at Royal 
Greenland har lukket fiskefabrikken, og indbyggerne forsøger at overtage fabrikken 
ved at oprette en slags andelsselskab. Filmen rummer en række rørende og indfølende 
portrætter spændende fra teenageren med udvé, der rejser rundt i verden via Google 
Earth, over renovationsmanden og morforældrene, som har opfostret deres 
barnebarn, til byens livsglade ældste beboer, Ane, der nok engang var bygdens 
skønhed. 

  

Tirsdag den 29. marts kl. 10 og 18  HELAFTEN!!! 

BLIKTROMMEN 
Tyskland 1979  
Instr: Volker Schlöndorff  
Manus: Volker Schlöndorff, Günther Grass m.fl  
Medvk: Alfred Matzerath, Agnes Matzerath, Oskar 
Matzerath og Maria Matzerath  
Længde: 164 min.  

Bliktrommen er en filmatisering af Gûnter Grass’ bog af samme navn fra 1959. Filmen 
er fra 1979 - nu nyrestaureret og forlænget. Hovedpersonen, Oskar Matzerath, vokser 
op i Danzig i 1920’erne/1930’erne på tærsklen til Anden Verdenskrig. Han er en højst 
usædvanlig dreng, som på sin 3-års fødselsdag beslutter sig for ikke at blive voksen, da 
han har set den skøre verden med hykleriske voksne omkring sig og ikke ønsker at 
blive som dem. I stedet udvikler han to talenter: at spille på sin bliktromme og skrige 
så højt at glas springer. Begge talenter bliver våben mod middelklassementaliteten -
både i den nære familie og i forhold til samfundet - præget af passivitet mod den 
fremspirende nazisme.  
Der er noget dværgagtigt, eventyrligt og uhyggeligt over Oskar, og det må have været 
en kraftanstrengelse for instruktøren at visualisere de groteske og kaotiske scener fra 
bogen. Men det er lykkedes for Schlöndorff. Han er tro mod bogens tekst. 
 

 



  

Tirsdag den 27. september kl. 10, 16 og 18.30 

SØSTRENE GUSMAOS USYNLIGE LIV 
Brasilien 2019  
Instr: Karim Aïnouz  
Manus: Murilo Hauser, Inéz Bortagaray, Karim Aïnouz 
Medvk: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmäo.  
Længde: 139 min.  
 

 
Filmen 'Søstrene Gusmãos usynlige liv' er et drama om to søstre, som vokser op 
sammen i 1950'ernes Rio de Janeiro – i en tid, hvor verden tilhører mændene, og 
kvinders muligheder i et dybt patriarkalsk samfund er begrænsede. Guida og Eurídice 
udfordrer med stædig trods denne præmis ved ikke at glemme løfterne, de har givet 
hinanden. Storesøster Guida drager ud i verden med en græsk sømand, men vender 
gravid og alene hjem. Lillesøster Eurídice, som er en talentfuld pianist, håber på at blive 
optaget på konservatoriet i Wien, men så bliver også hun gravid.  
Uheldige omstændigheder fører dem fra hinanden, men håbet om at mødes igen lever i 
dem begge to, mens årtierne passerer revy. Savnet flår i dem, og det gør livets faser 
også.  
 

  

Tirsdag den 11. oktober kl. 10, 16 og 18.30 

En hvid, hvid dag 
Island, Danmark, Sverige 2019  
Instr og manus: Hlynur Palmason  
Medvk: Ingvar Sigurdsson, Ida Mekkin Hlynsdottir, Hilmir 
Snær Gudnason 
Længde: 109 min.  
 
 

 
I filmen ”En hvid, hvid dag” følger vi den midaldrende politimand Ingimundur, som brat 
har mistet sin hustru. Han bruger dagene på at sætte datterens hus i stand, modvilligt 
at gå til psykologsamtaler og på at passe på barnebarnet Salka, som han har en særlig 
stærk binding til. Desværre kan den tidligere efterforsker ikke slippe følelsen af, at 
noget er galt. Snart begynder han at fatte mistanke om, at hustruen skulle have haft en 
affære med en lokal mand, og en alvorlig besættelse begynder at tage form, og inden 
længe udsætter Ingimundur både sig selv og sine allernærmeste for fare. 
”En hvid, hvid dag” er en film om maskulin sorg, bitter hævn og ubetinget kærlighed, 
krydret med islandsk mentalitet. 
Instruktøren, Hlynur Palmason, har tidligere lavet den prisvindende film Vinterbrødre.  
 

 



  

Tirsdag den 25. oktober kl. 10, 16 og 18.30 

MIT TUNESISKE EVENTYR 
Frankrig, Tunesien 2019  
Instr: Manele Labidi  
Manus: Maud Ameline og Manele Labidi.  
Medvk: Golshifteh Farahani, Majed Mastoura og Aisha Ben 
Miled  
Længde: 88 min.  

 
Komedien 'Mit tunesiske eventyr' handler om psykoanalytikeren Selma, der ryger i 
kulturel modvind, da hun vender hjem til Tunesien fra Frankrig for at åbne sin egen 
praksis. 
Med et billede af Freud under armen har hun forladt sit liv i Europa for at vende tilbage 
til familien og rødderne. Her tager hun nu kampen op med blandt andet et 
ustruktureret, bureaukratisk helvede, og Selma giver sine kunder en anderledes 
mulighed for at reflektere over deres eget liv og identitet 
En sofistikeret og hjertevarm komedie, som tager publikum med ind i det moderne 
Tunesien. Et land fuld af kontraster, modsætninger og kulturelle brydninger, men også 
et land, der rummer en herlig vitalitet og humor.  
 

  

Tirsdag den 8. november kl. 10, 16 og 18.30 

UNGE AHMED 
Belgien, Frankrig 2019  
Instr: Jean-Pierre Dardenne og Luc Dardenne  
Manus: Jean-Pierre Dardenne og Luc Dardenne  
Medvk: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou  
Længde: 90 min.  
 

 
Dardenne-brødrenes rørende og nuancerede drama er om en belgisk dreng, der er på 
vej i en ekstremistisk retning. Med 'Unge Ahmed' prøver de belgiske brødre at 
behandle dette aktuelle og ømtålelige emne – på deres måde. 
Ahmed præges af sin imams Koran-tolkning, nægter pludselig at give sin lærerinde 
hånden og fordømmer både sin mor og sin søsters friere livsførelse. Han udtænker et 
angreb mod sin skolelærer, men da det mislykkes sendes han i en slags rehabilitering 
på en gård på landet, og man mærker de modstridende følelser, der vækkes i ham, når 
han på en gang gerne vil være en god muslim og samtidig tiltrækkes af den unge pige 
på gården. Filmens slutning rummer et håb, men den er ikke forløsende for tilskueren i 
klassisk forstand.  
 

 



   

Tirsdag den 22. november kl. 10, 16 og 18.30 

YESTERDAY 
England 2019 
Instr: Danny Boyle  
Manus: Jack Barth, Richard Curtis  
Medvk: Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran, Kate 
McKinnon  
Længde: 116 min.  

Musikfilmen 'Yesterday' handler om en ukendt musiker Jack Malik, som opdager, at 
han er den eneste i verden, der kan huske The Beatles og deres musik. Jack 
begynder at optræde med de mange legendariske hits, og snart bliver han kendt 
som den største sangskriver nogensinde. 
Hans drøm om anerkendelse går i opfyldelse, men midt i al berømmelsen må Jack 
kæmpe for at holde fokus på det vigtigste i livet... for som en klog duo engang skrev: 
All You Need is Love! 
Den romantiske komedie 'Yesterday' er skrevet af Richard Curtis, der tidligere har 
stået bag nogle af filmhistoriens bedste romantiske komedier som Notting Hill, 
Bridget Jones’s  Diary og Love Actually. 
 

   

Tirsdag den 6. december kl. 10 og 18  HELAFTEN !!! 

BURNING 
Sydkorea 2018  
Instr: Chang-dong Lee  
Manus: Changdong Lee og Jungmi Oh  
Medvk: Ah-in Yoo, Steven Jeun og Jong-Seo Jun  
Længde: 148 min.  
 

En forrygende thriller, der bygger på en novelle ”Barn Burning” af Haruki Murakami, 
Den sydkoreanske instruktør Le Chang-dong skaber stemninger, poesi og scener, der 
billedmæssigt lever længe på nethinden. 
Enspænderen Jong-su møder tilfældigt en tidligere skolekammerat Haimi og 
forelsker sig. Da hun senere også indleder et forhold til den mystiske playboy Ben, er 
der sat gang i et trekantsdrama, der i starten er sødmefyldt, men senere udvikler sig 
dramatisk. Jong-su har personlige lig i lasten, Ben har gang i en række lyssky affærer, 
og da Haimi en dag forsvinder, eskalerer spændingen både i filmen og mellem de to 
rivaler. 
 
På gensyn i 2023                                                                          
                                                                                                                     Ret til ændringer forbeholdes                                                                        

 


