TREENIGHEDSKIRKENS
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Sæson 2019 / 2020

Film med dybde og
stærke følelser
Filmklub er film, debat og samvær.

Søndag 6. oktober kl. 15.30

”Green Book”
Dramaet ’Green Book’ fortæller den virkelige
historie om det uventede venskab mellem en
afroamerikansk kunstner og en italiensk-amerikansk mand fra arbejderklassen i 60erne raceadskilte USA.
Da den sorte musiker Dr. Don Shirley skal på
turné gennem landets mest racistiske sydstater,
hyrer han den snæversynede muskelmand Tony
som chauffør. Med på turen har de en lille grøn
guide til hvilke spisesteder og hoteller, der vil
tage imod sorte borgere. Turens største udfordring er dog, hvordan de kan holde hinanden
ud. Snart opdager de dog, at de slet ikke er så
forskellige.

Torsdag 14. november kl. 18.30

”Et råb om frihed”
Poetisk drama med baggrund i den nyere sydafrikanske historie.
Den hvide, liberale redaktør Donald Woods møder den unge sorte borgerretsforkæmper Steve
Biko. Der udvikler sig et nært venskab mellem de
to, og da Biko dør i politiets varetægt er det
Woods der beskylder myndighederne for at have
udvirket Bikos død og dette medfører at Woods
bliver bandlyst i landet og må flygte til England.

Torsdag 6. februar kl. 18.30

”Historien om Gøg og Gokke”
Dramaet 'Gøg og Gokke' følger den berømte komikerduo Oliver Hardy og Stan Laurel i perioden
efter deres storhedstid.
Filmstjernerne var i 1930erne det hotteste på
det store lærred pga. deres mange små finurlige
sketches som karaktererne Gøg og Gokke. Men
desværre fik succesen og de gode aftaler med
studierne en ende. Især Stan kæmper med næb
og klør for at få duoen tilbage på benene.

Søndag 22. marts kl. 15.30

”Unge Astrid”
Det svenske drama 'Unge Astrid' handler om
den unge kvinde Astrid Lindgren længe før
hun blev en af Nordens mest elskede forfattere.
Astrid vokser op i en lille svensk by i en helt almindelig og religiøs familie. Hun er sprælsk,
mere fantasifuld end de andre piger, og drømmer om at komme væk og blive til noget.
Hun tager derfor med kyshånd imod udfordringen, da hun får en praktikplads på den lokale avis. Han ligger midt i en barsk skilsmisse,
og snart opstår følelser mellem den voskne redaktør og den 16-årige pige.

Vi begynder med at vise en film.
Derefter vil der være en kort debat
om filmens tema.
Debatten ledes af aftenens vært.
Billetter købes online eller i kirken
tirsdag formiddag mellem kl. 10 – 12.
Pris kr. 25 pr. stk. eller køb én samlet
billet til alle forestillinger for kr. 75,Dørene åbnes 20 min før filmen begynder.
Der serveres snacks og popcorn til forestillingen

