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Onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 18.30:
NY FILM: GRÆNSE

Som erstatning for Bille Augusts Chinese Widow kan vi præsentere ”GRÆNSE”.
Dramaet 'Grænse' handler om toldvagten Tina, der pga. en kromosomdobling
ser ret aparte ud. Tina er dog ufatteligt god til sit job, da hun af uforklarlige
årsager har en næse, som kan lugte andre menneskers følelser - og derved også
om de har gjort noget forkert.
I privaten er hun vanvittigt ensom, men da en meget mystisk mand dukker op i
tolden, står hun pludseligt overfor en identisk mage. Snart blomstrer
kærligheden mellem de to originaler.
'Grænse' er instrueret af den svenske Ali Abbasi, der er uddannet i Danmark,
hvor han lavede sin sidste film, gyseren Shelley. Genremæssigt læner 'Grænse'
sig op ad gysergenrens brutalitet, men vi er mere ovre i det fantastiske og
romantiske.
Med sin nye film har Abbasi begået et internationalt gennembrud, der endda
tog hovedprisen hjem i sidekonkurrencen Un Certain Regard ved årets
filmfestival i Cannes.

Onsdag d. 14. november 2018 kl. 18.30:
ONDSKABENS HOTEL

Forfatteren Jack Torrance skal tilbringe en skrivevinter på det isolerede
Overlook Hotel, hvor han har fået hyre som vicevært.
Den tidligere vicevært blev vanvittig og slog sin kone ihjel, men det bekymrer
ikke Jack, der flytter ind med sin kone Wendy og sønnen Danny.
Mens Jack frekventerer hotelbaren og bliver stadig mere utilregnelig, begynder
Danny at se syner i de labyrintiske hotelkorridorer.
Se eller gense denne gyserklassiker af Stanley Kubrick baseret på Stephen Kings
bestseller.
PRIS: GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Onsdag d. 12. december 2018 kl. 18.30
I KILL GIANTS

Teenagepigen Barbara er en temperamentsfuld enspænder, der bliver mobbet i
skolen for at tro på kæmper og magi.
Barbara forårsager også ballade derhjemme, hvor hendes voksne storesøster
kæmper for at holde sammen på familien. Efterhånden som skolepsykologen
kommer ind på livet af Barbara, bliver det klart, at pigens fantasifulde korstog
mod kæmperne bunder i nogle meget virkelige problemer.
Filmen er instrueret af danske Anders Walter, der har vundet en Oscar for
bedste kortfilm.

PRIS: Medlemmer kr. 50,-. Ikke-medlemmer kr. 90,-

Onsdag d. 9. januar 2018 kl. 18.30
HARRY OG KAMMERTJENEREN

Harry arbejder som opsynsmand på en bilkirkegård og bord i et skur. Da han
vinder en ordentlig bunke penge i lotteriet, beslutter Harry at forsøde sin
tilværelse ved at hyre en vaskeægte kammertjener.
Fabricius er ikke meget for det, men jobbene hænger ikke på træerne, så han
siger ja. Det bliver noget af en omvæltning både for Harry og Fabricius.
En vaskeægte dansk filmklassiker med Osvald Helmuth og Ebbe Rode

PRIS: GRATIS – forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 18.30
DRIVING MISS DAISY

Igennem 25 år er den sorte Hoke chauffør for den rige sydstatskvinde miss
Daisy.
De to har deres op og nedture, mens verden omkring dem forandres op gennem
50'erne og 60'erne. Det er først da Hoke er pensioneret og Daisy er på
alderdomshjem at det går op for dem, at de har være venner hele livet.

PRIS: GRATIS – Forestillingen er kun for medlemmer af Ikast Biografforening

Onsdag 10. april 2019 kl. 18.30
ISLE OF DOGS

Efter at hundeinfluenza bryder ud i den japanske by Megasaki, bestemmer
byens borgmester, at alle hunde skal sendes til en øde skraldeø og leve der,
afskåret fra omverdenen.
Dette inkluderer borgmesterens nevø Ataris hund. Fast besluttet for at genfinde
sit kæledyr drager Atari til skraldeøen, hvor en flok hunde indvilger i at hjælpe
ham med søgningen.
Filmen er en animationsfilm, som er instrueret af Wes Anderson, der har opnået
kultstatus med film som Fantastiske Mr. Fox, Moonrise Kingdom og The Grand
Budapest Hotel.

PRIS: Medlemmer kr. 20,-. Ikke-medlemmer kr. 75,-

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 6 film, hvoraf der er 3 klassikere og 3 nye film, der med garanti
vil være fantastiske og anderledes oplevelser.

Man bliver medlem af biografforeningen ved at gå ind på hjemmesiden
https://medlem.ikastbio.dk. Det koster kun 80 kr. pr. år.

