Filmklubben Cinema Paradiso
Se 6 kvalitetsfilm for kun 330 kr.

FORSALG:
D. 26/8/2018
kl. 18.30 på
hjemmesiden
og i billetsalget.

Sæson 2018/2019
Skjold og Isabel - 7. okt. 2018 kl. 16.00

Stalins Død - 4. nov. 2018 kl. 16.00

The Florida Project - 2. dec.2018 kl. 16.00

Skjold og Isabel bor
i København. Han
er 17, hun er 18. De
var hinandens første
kærester, og selv om
de nu har slået op, er
de stadig nære venner.
Deres første sommer
hver for sig bliver en
forvirrende tid, hvor
de skal lære at håndtere deres nye frihed.
Isabel overvejer at
flytte til Spanien for at
komme lidt på afstand af de svære følelser.

Sovjetunionen 1953:
Kommunistpartiets
top går i panik, da
deres øverste leder og
diktator, Josef Stalin,
pludselig falder om og
dør. For hvem skal nu
regere nationen? Den
naturlige efterfølger,
Georgij Malenkov, har
rygrad som en karklud.
Chefen for sikkerhedspartiet, Lavrentij Berija, og Nikita Khrusjtjov,
skyr derimod ikke mange midler i deres kamp for
at erobre magten.

Seksårige Mooney
bor med sin mor, den
unge og umodne
Halley, på et lurvet
lavprismotel tæt på
forlystelsesparken Walt
Disney World i Florida.
Den frække Mooney
fordriver dagene med at
lave fis med sine kammerater, tigge ispenge
fra fremmede og plage
den hårdt prøvede
motelbestyrer, Bobby.
Samtidig er det stadig sværere for Halley at betale
husleje og holde hjemløsheden fra døren.

Sommeren 1993 - 6. jan.2019 kl. 16.00

Call Me By Your Name - 3. feb.2019 kl. 16.00

Ordets Magt - 3. mar.2019 kl. 16.00

I sommeren 1993
mister 6-årige Frida
fra Barcelona sin mor.
Da Fridas far også er
borte, tvangsflyttes
hun til sin onkel Esteve og tante Marga,
der bor på en gård
ude på landet. De
tager imod pigen med
megen kærlighed
og empati, og deres
treårige datter, Anna,
vil gerne være Fridas
nye legekammerat. Men Frida er så fuld af sorg
og smerte, at hun har svært ved at falde til i sin
nye familie.

17-årige Elio er søn af
en berømt lingvist og
bor med sin familie i
det skønne og solrige
Norditalien, hvor de
lyse dage synes at
vare evigt, og havens
træer bugner af modne
abrikoser. Da faderens praktikant, amerikanske Oliver, bliver
indlogeret i huset over
sommeren, opstår der
en uventet tiltrækning
mellem den kunstnerisk anlagte teenager og den
flotte, begavede og voksne gæst.

Mønsterbryderen
Neïla Salah er en ung
fransk kvinde med
arabisk oprindelse,
der, trods en opvækst
under fattige kår, er
kommet ind på jurastudiet, hvor hun bl.a.
undervises af den
anerkendte Pierre
Mazard. Mazard er
en brillant underviser,
men også en provokatør, som har svært ved
ikke at dele ud af sine både sexistiske og racistiske holdninger.

