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Ikast Biografforenings filmklub

Er du medlem af Ikast Biografforening, får du en række unikke filmoplevelser med i dit
medlemskab. Nogle er helt gratis – andre koster et lille symbolsk beløb.
I år har vi valgt 8 helt fantastiske film. De er alle prisvindende film, som man normalt
ikke får at se i biografen – med mindre man leder efter dem i de såkaldte
kunstbiografer i de store byer. Så man kan forvente meget store og anderledes
filmoplevelser.
Filmene er nøje udvalgt efter at vi har været på filmfestivaler for at tjekke dem ud.
Bl.a. er to af filmene prisvindere fra Berlin Filmfestival.
Man bliver medlem af biografforeningen ved at gå ind på hjemmesiden
https://medlem.ikastbio.dk. Det koster kun 80 kr. pr. år.

Filmene i sæsonen 2017-18:

Mandag d. 9. oktober 2017 kl. 18.30:
PATRIARKEN

New Zealand, 1960erne. To Maori-fårehyrdefamilier er livslange fjender med rivaliserende
forretninger. Mahana-familiens yngste søn, 14-årige Simeon, vil gerne arbejde i marken
sammen med mændene, men familiens overhoved, den traditionsbundne bedstefar
Tamihana, beordrer at han skal blive hos kvinderne på familiens gård.
En dag opdager Simeon et gammelt fotografi, der måske kan afsløre sandheden bag
den årelange fejde mellem Maori-familierne. Kommer sandheden frem, sætter Simeon
ikke kun sin egen fremtid på spil, men hele sammenhængskraften for den tæt
forbundne Mahana-familie.
Med PATRIARKEN bringer holdet bag 'Once Were Warriors' og 'Whale Rider' en
bevægende fortælling om familieværdier, kærlighed og forsoning, og samtidig er filmen
et kærligt portræt af New Zealands enestående Maori-kultur og landets storslåede og
smukke landskaber.
Distributør: Øst For Paradis
PRIS: Medlemmer kr. 50,-. Ikke-medlemmer kr. 90,-

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 18.30:
GIRL ASLEEP

Den australske film 'Girl Asleep' er en rejse ind i teenagepigen Gretas verden. Hun er
næsten 15 år og både sky og akavet.
I skolen kues hun af en klike blondiner, der gør deres bedste for at gøre live surt for
Greta. Derhjemme er storesøsteren irriterende, og forældrene er – som forældre er flest
– umulige at tale med.
Den eneste Greta har at tale med, er den ligeså akavede og underlige Elliott. Da
hendes mor beslutter sig for at holde en stor 15-års fødselsdagsfest for hende, falder
hun udmattet i søvn midt under festen.I søvnen slynges hun ind i en absurd og
småerotisk parallelverden, og kun der kan hun finde sig selv.
'Girl Asleep' er Rosemary Meyers debutfilm, og den visuelle stil lægger sig tæt op
ad Wes Anderson, dog med en mere surrealistisk tilgang.
Distributør: Miracle Film
PRIS: GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Onsdag d. 8. november kl. 18.30
EN FREMMED FLYTTER IND

Amanda bor alene med sin datter i Hvidovre, men en dag støder hun på Casper på
Facebook. Tre måneder senere siger hun ja til en date, og her bliver Amanda
smaskforelsket i den sjove og omsorgsfulde Casper, som også selv har en datter.
Casper afslører, at han er arving til en af Danmarks rigeste familier, men også at det
er en arv, han helst er foruden. Derfor virker det ikke så underligt, at det er ham, der
ender med at rykke ind hos Amanda i hendes lille lejlighed. Men det er ikke kun
Casper, der flytter ind, det samme gør et stort scenarie af intrigante familiemedlemmer
og dramatiske venner, som via Facebook fletter sig ind i Amandas liv, indtil den dag
telefonen ringer...
'En fremmed flytter ind' er en dokumentarisk thriller, som baserer sig på Amandas
virkelige oplevelser med Casper, som viser sig at være mange forskellige personer.
Filmen bygger på den populære Third Ear podcast 'I et Forhold Med…'
Distributør: Camera Film
PRIS: GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Torsdag d. 23. november 2017 18.30
GOD’S OWN COUNTRY

Johnny (Josh O'Connor) er en ung fårefarmer fra Yorkshire, der er følelsesmæssigt ude
af balance. Han dyrker tilfældig sex med en fyr fra landsbyen og drikker sig helt
bogstaveligt i hegnet om natten, men når dagen gryr, må han mande sig op og tage
vare på familiens gård.
Hans far er delvist lammet efter et hjerteanfald og sammen med sin bedstemor, er de
ene om at drive farmen. Da læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp
udefra og ansætter derfor den unge rumæner Gheorge (Alec Secareanu).
Gheorges ankomst får Johnny til at se sig selv i spejlet, men han bebrejder i første
omgang Gheorge det, han ser. Følelserne sidder helt ude på tøjet, men langsomt
tvinges kilen indad og begge de unge mænd, især Johnny, må betragte sig selv i et
ganske anderledes lys.
Filmen er instrueret af den debuterende Francis Lee og er delvist baseret på hans eget
liv, hvor han som helt ung måtte vælge mellem at blive på familiens gård eller skifte
spor.
Distributør: Miracle Film
PRIS: Medlemmer kr. 50,-. Ikke-medlemmer kr. 90,-

Torsdag d. 11. januar 2018 kl. 18.30
EN FANTASTISK KVINDE

'En fantastisk kvinde' er den på én og samme tid smertefulde og betagende historie
om Marina, der tjener sine penge som servitrice, men drømmer om at blive sangerinde.
Hun er forelsket i den tyve år ældre Orlando, men efter de har fejret hendes
fødselsdag, bliver Orlando syg og dør efterfølgende på hospitalet. I stedet for rum til at
sørge over tabet af sin elsker, bliver hun mistænkeliggjort af såvel læger som politi og
Orlandos familie, der ser hende som en paria.Marinas identitet er en byrde, hun bærer
så stolt, men den er faretruende tæt på at knække hende.
Distributør: Miracle Film
PRIS: GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Onsdag d. 24. januar 2018 kl. 18.30
WILD MOUSE

Filmen 'Wild Mouse' handler om Georg, der mister sit arbejde og vælger ikke at
fortælle det til sin kone Johanna.
Manden ønsker hævn mod sin tidligere chef og begynder samtidig at renovere en
rutsjebane i en forlystelsespark med en gammel veninde.
Skuespilleren Josef Hader sidder for første gang i instruktørstolen og spiller hovedrollen.
Tidligere har han medvirket i Stefan Zweig: Farvel til Europa.
Distributør: Scanbox
PRIS: Medlemmer kr. 20,-. Ikke-medlemmer kr. 75,-

Tirsdag d. 6. februar 2018 kl. 18.30
MIT HJEM I HAMPSTEAD

”Hampstead” er en sjov og livsbekræftende feelgood-film om, at kærligheden findes de
mest uventede steder og beviser én gang for alle, at alder ikke er en hindring for at
starte helt forfra.
Den amerikanske enkefrue, Emily Walker (Diane Keaton), bor ved den smukke hede
Hampstead Village i London. Fra sit vindue ser hun et overfald på den excentriske
eneboer, Donald (Brendan Gleeson), der har et primitivt men enestående hus i skoven.
Emily opsøger ham og opdager, at der bag det barske ydre gemmer sig en
charmerende og underfundig mand. Og da Donalds hus og liv i pagt med naturen er
truet af et kommende storbyggeri, beslutter Emily sig for at kæmpe imod sammen med
denne ualmindelige mand – en mand som hun måske endda kan blive forelsket i.
Distributør: Scanbox
PRIS: Medlemmer kr. 20,-. Ikke-medlemmer kr. 75,-

Mandag d. 19. februar 2018 kl. 18.30
THE TRIP TO SPAIN

Rob og Steve er tilbage. Seks dekadente måltider seks forskellige steder på road-trip
fra Atlanterhavet til Middelhavskysten på besøg i Cantabrien, Baskerlandet, Aragonien,
Rioja, Castilla-La Mancha og slutteligt Andalusien.
Steve har nu rundet det skarpe 50'er-hjørne og er stadig på jagt efter kærligheden.
Han vil gerne finde sammen med sin ex-kæreste Mischa, men hun er optaget af en
anden mand. Der er fuld fart på Robs skuespillerkarriere og familielivet kunne ikke være
bedre. Han har fået endnu et barn, siden Steve så ham sidst. Steve er netop begyndt
som kok i en amerikansk tv-serie og er blevet bedt om at lave nogle madanmeldelser i
Spanien som reklame for serien.
Som sædvanlig skriver Rob avisartiklerne og bruger denne gang Don Quixote som
inspiration. Imens håber Steve på at skrive en mere ambitiøs bog baseret på turen og
hans tidligere oplevelser i Spanien. Han ser sig selv i fodsporet på forfatterskaber som
Orwell, Hemingway og Laurie Lee. Når alt kommer til alt, er Steve jo trods alt Oscarnomineret manuskriptforfatter...
Distributør: Miracle Film
GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

