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Med oversigten over Art Cinema programmet, kan du altid få
overblik over hvad der kører og hvornår.
Så riv siden af folderen, sæt kryds på dem du gerne vil se og få siden
sat på køleskabet så du husker datoerne nemmere.
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I would travel down to Hell and
wrestle a film away from the devil if
it was necessary.
- Werner Herzog

august

21

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

Flugten til nice
Spilletid:
1 time 53 min.
Genre:
Drama,
Krigsfilm

Land:
Frankrig,
Canada,
Tjekkiet

Maurice og Joseph lever et lykkeligt barndomsliv i Paris sammen med deres jødiske forældre og deres to store
brødre i begyndelsen af 1940’erne. Mens de to ældste
brødre arbejder i faderens barberbutik, lever de to yngste
drenge en sorgløs tilværelse, hvor de endda morer sig med
at lave narrestreger med de nyankomne nazister, som patruljerer i gaderne, som led i den tyske besættelse af Frankrig. Da landets jøder tvinges til at bære den berygtede gule
stjerne, vokser deres fars bekymring for familiens skæbne,
og da situationen spidser til, træffer han en hjerteskærende beslutning om at splitte familien op, da de på den måde
har størst mulighed for at nå i sikkerhed i ”den frie zone”
omkring Nice i det sydlige Frankrig. Maurice og Joseph
må derfor begive sig ud på en lang og farefuld færd, hvor
frygten for anholdelse lurer bag ethvert hjørne. Deres mål
er at nå i sikkerhed omkring Nice, hvor de skal gemme sig,
indtil resten af familien kan slå dem følge. Hvor drengene
i begyndelsen opfører sig som de børn, de er, gennemgår
de via deres oplevelser af vold og depraveret menneskelig
adfærd en nødvendig udvikling, hvor de lærer at forstå,
hvordan de må agere, hjælpe hinanden og arbejde sammen,
hvis skal have nogen chance for at nå deres mål.
Efter endeligt at være blevet genforenet med familien i Nice,
nærmer nazisterne sig dog med hastige skridt.

september
EN FILM AF SEBASTIAN LELIO

Sølvbjørnen

4

Bedste Manuskript

EN FANTASTISK KVINDE
PARTICIPANT MEDIA presents a FABULA production, in co-production with KOMPLIZEN FILM, MUCHAS GRACIAS, SETEMBRO CINE, “UNA MUJER FANTASTICA”
DANIELA VEGA, FRANCISCO REYES Music by MATTHEW HERBERT Costume Designer MURIEL PARRA Production Designer ESTEFANIA LARRAIN Line Producer EDUARDO CASTRO
Editor SOLEDAD SALFATE Director of photography BENJAMIN ECHAZARRETA, ACC Sound Designer TINA LASCHKE Executive Producers JEFF SKOLL, JONATHAN KING,
ROCIO JADUE, MARIANE HARTARD, BEN VON DOBENECK Screenplay by SEBASTIAN LELIO, GONZALO MAZA Co-produced by JANINE JACKOWSKI,
JONAS DORNBACH, MAREN ADE, FERNANDA DEL NIDO Produced by JUAN DE DIOS LARRAIN, PABLO LARRAIN Directed by SEBASTIAN LELIO.

WWW.MIRACLEFILM.DK

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

En fantastisk
kvinde
Spilletid:
1 time 44 min.
Genre:
Drama

Land:
Chile,
Spanien

Dramaet ‘En fantastisk kvinde’ handler om Marina, der
arbejder som servitrice, men drømmer om at blive sangerinde.
Marina danner par med den tyve år ældre gentleman og
skrædder Orlando, der tager hende med ud at danse og
spise på hendes fødselsdag. Om natten vågner Orlando op
og føler sig dårlig, og kun få timer senere er han død.
Nu starter et helvede for Marina, da den afdødes familie
ikke vil kendes ved kærestens eksistens, og politiet samtidig begynder at mistænke Marina for at have noget med
dødsfaldet at gøre.
Den unge kvinde må midt i sin sorg finde sig i at blive
mistænkeliggjort, latterliggjort og truet - alt sammen fordi
ingen forstår eller respekterer hendes identitet.
‘En fantastisk kvinde’ vandt årets Søvbjørn på Berlinalen
og er instrueret af Sebastián Lelio, der tidligere har stået
bag det anmelderroste komediedrama Gloria.

There is no reason why challenging
themes and engaging stories have to
be mutually exclusive – in fact, each
can fuel the other. As a filmmaker,
I want to entertain people first and
foremost. If out of that comes a greater
awareness and understanding of a
time or a circumstance, then the hope
is that change can happen.
- Edward Zwick

september

25

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

neds
Spilletid:
2 timer 4 min.
Genre:
Drama

Land:
England,
Frankrig,
Italien

Et nyt drama af Peter Mullan, instruktøren af “Magdalena søstrene” og “Orphans” og skuespilleren fra Ken
Loachs “My Name is Joe”, en rolle han vandt Guldpalmen
for i Cannes. For første gang i otte år vender han nu tilbage til instruktørstolen!
NEDS - Non Educated Delinquents - udspiller sig i den
grumme og brutale verden, der er Glasgow i 1970’erne.
John McGill er en intelligent og følsom dreng på tærsklen til puberteten. Han er interesseret i at dygtiggøre
sig og fuld af håb for fremtiden, men ingen er villig til at
give ham chancen. Et håbløst skolesystem sender ham i
en spiral nedad med udsigt til en fremtid i en formørket
forbryderverden. NEDS er et intenst og tragisk portræt
af en verden, hvor alt håb lades ude...

oktober

2

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

lucky
Spilletid:
1 time 28 min.
Genre:
Drama

LUCKY er en åndelig rejse, hvor vi følger den 90-årige
kæderygende ateist, Lucky og alle de andre mærkværdige karakterer, som bor i hans afsidesliggende lille hjemby i den amerikanske ørken. Efter at have overlevet alle
sine samtidige venner befinder Lucky sig ved et af livets
skel og drager ud på en rejse for at finde sig selv og opnå
det uopnåelige: oplysning.
Den anerkendte skuespiller John Carroll Lynch (”Gran
Torino”, ”Zodiac”, ”Shutter Island”) har med sin instruktørdebut kreeret ikke bare et mageløst højdepunkt i
Harry Dean Stantons karriere, men også et meditativt
greb om emner som dødelighed, ensomhed, åndelighed og
venskab.

Land:
U.S.A.

Udover Harry Dean Stanton (”Alien – Den 8. passager”,
”Den grønne mil”) byder filmen også på optrædener af
personligheder som Oscar-nominerede David Lynch
(”Twin Peaks”, ”Elefantmanden”, ”Mulholland Drive”),
og det Golden Globe-nominerede trekløver Tom Skerritt
(Alien, Top Gun) Ron Livingston (”Kammerater i krig”,
”Nattens dæmoner”) og Ed Begley Jr (Ghostbusters).

oktober

30

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

mine helte
Spilletid:
1 time 37 min.
Genre:
Komedie,
Drama

Maxime driver et lille ambulancefirma, som er ved at gå
bankerot og hans problemer med forretningen går også
ud over familien. Konen har indledt en hemmelig affære
og børnene taler ikke længere til ham.
En skønne dag får han et opkald fra politiet, der beretter,
at hans mor er blevet arresteret. Efter at have stillet
kaution får han sig endnu en overraskelse. Det viser sig
nemlig, at moderen har indvilget i at skjule en lille dreng,
Tiemoko, for myndighederne, idet drengens mor står til
at blive udvist af Frankrig. Maxime beslutter at tage en
weekend væk fra familien for at løse situationen og finder
i sit barndomshjem en gnist af svunden glæde og lykke.
“Mine helte” er en fornøjelig, hyggelig og hjertevarm
komedie om at se det bedste i folk.

Land:
Frankrig

november

13

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

loving vincent
Spilletid:
1 time 35 min.
Genre:
Animation,
Drama,
Biografisk

Land:
England,
Polen

150 kunstnere har malet hvert eneste af de malerier,
der krævedes til filmens 65.000 frames. Resultatet er en
farvestrålende, fascinerende og rørende beretning om
skaberglæde og lidenskab, passion og fortvivlelse produceret af de Oscar-vindende Breakthru Films og Trademark
Films. Udelukkende lavet af oliemaling.
Det er den 29. juli 1890. En såret mand vakler ned ad
gaden i den lille franske by Auvres. Han holder sine
hænder mod et frisk skudsår i maven. Manden er
Vincent van Gogh. På det tidspunkt endnu ukendt for
omverden, i dag en af historiens største kunstnere. Hans
tragiske død er den dag i dag omgærdet af mystik og
spekulationer, for hvem var det, der skød?
LOVING VINCENT er en helt usædvanlig film, der omfavner van Goghs kunstnerskab, skæbne og død gennem
stemmen i hans breve og giver nyt liv til personerne på
malerierne.

Tid:

Pris:

Stud./pens.:

Pain is temporary, film is forever!
- John Milius

november

29

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

freeheld
Spilletid:
1 time 43 min.
Genre:
Biografisk
Drama

Land:
U.S.A.

Laurel, en detektiv med 23 års erfaring i politistyrken,
bliver diagnostiseret med uhelbredelig lungekræft. Efter
diagnosen vil Laurel overdrage sin pension til ægtefællen
Stacie, hvilket er normal procedure for andre gifte par i
samme situation.
Her møder hun stærk modstand fra lokale politikere, der
alle stemmer imod Laurels ønske. Dette bliver starten på
en kamp, der får stor medieopmærksomhed og gør Laurel til (en noget ufrivillig) aktivist for LGBT-rettigheder i
hele USA.
Freeheld er den sande historie om Laurel Hesters kamp
fra sygesengen. Filmens hovedperson spilles af Oscarvinder Julianne Moore (”Still Alice”), og den øvrige rolleliste
tæller bl.a. de Oscarnominerede Ellen Page (”Juno”), Michael Shannon (”Revolutionary Road”) og Steve Carrell
(”Foxcatcher”).

december

4

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

PROFESSOR BIELIKS
HEMMELIGHED
Spilletid:
1 time 46 min.
Genre:
Drama,
Komedie

Land:
Polen

Kacper er en skolelærer i fyrrerne og elsket af eleverne
for hans alternative undervisningsmetoder. Men efter et
tragisk biluheld, sker der noget med Kacper. Langsomt
begynder ting at blive mere og mere sløret, og en specialist
bekræfter hans frygt: Han er langsomt ved at miste synet.
Af frygt for at miste sit job prøver han at skjule sin lidelse.
Han udnævner en elev til at skrive på tavlen for ham, og
giver skolens pedel en flaske vodka for at lave særlige
nøgler til ham, som er lidt større end alle de andre læreres.
Men hans skuespil er et kapløb med tiden, og verden er bogstavelig talt ved at forsvinde for øjnene af ham. Men hans
elskede elever har ikke tænkt sig at opgive ham så let. Og da
en af de kvindelige lærere forelsker sig i Kacper, har han for
alvor en grund til at se virkeligheden i øjnene!
Professor Bieliks hemmelighed er baseret på en sand historie, og er en både sjov og gribende fortælling om menneskets evne til at overkomme selv de største forhindringer.
Filmen vækker både minder om Døde poeters klub og det
franske hit De urørlige i sin bramfri og komiske tilgang til at
behandle en alvorlig lidelse.

Tid:

Pris:

Stud./pens.:

The enemy of art is the absence of
limitations.
- Orson Welles

december

18

Tid:

19:00

Pris:

60 kr.

Stud./pens.: 40 kr.

django
Spilletid:
1 time44 min.
Genre:
Drama
Musikfilm

Det biografiske drama ‘Django - The King of Swing’
handler om jazzguitaristen Django Reinhardt, der i 1943
befinder sig i Paris.
Nazi-officererne i Frankrig får interesse for Django og
hans band, og de giver ham besked på at rejse til Tyskland og turnere for højtrangerede nazister.
Jazzguitaristen foretrækker en ukompliceret tilværelse
i musikkens verden, men han tvinges til at træffe et
ubehageligt valg, fordi hans familie og venner er af roma-ophav. Sammen med sin gamle mor og gravide kone
vælger Django nu at tage flugten mod den schweiziske
grænse.

Land:
Frankrig

‘Django - The King of Swing’ er løst baseret på Alexis
Salatkos novelle ’Folles de Django’, og filmens hovedrolleindehaver har tidligere medvirket i dramaet Flugten til
frihed.
Reinhardt var en af de første fremtrædende europæiske
jazzmusikere og blev kendt for en nyskabende stil, der
bl.a. går under betegnelsen ‘gypsy jazz’.

