Se årets bedste film i Hvalsø Bio – Sjællands Grand

Køb 6 billetter for 365 kr.

Vælg mellem mindst 18 film indenfor 18 måneder

Program juli 2020 - september 2020
Filmperler fortsætter på niende år. Det har været en
stor succes for biografen, fordi der er flere, som ser de
gode film med dybde og kvalitet, der vises i Hvalsø Bio.
Hvalsø Bio spiller mindst en filmperle om måneden.
I nogle måneder sætter vi en ekstra filmperle på programmet.
• Det er film af instruktører, der har noget særligt på
hjerte, og som laver film med stof til eftertanke.
Det er film, der ikke er glemt, det øjeblik lyset
tændes.
• Det er film, der typisk har vundet priser
på internationale filmfestivaler.

Medlemskab af Filmperler er en oplagt mulighed som
fødselsdagsgave eller julegave. Det er kun muligt at
danne sig det fulde overblik over, hvilke film der sættes
op i de danske biografer få måneder frem. Derfor vælger
vi med mellemrum film for de næste 3-4 måneder og
lægger et nyt Filmperleprogram ud på hjemmesiden.
Som hovedregel ser vi selv filmene, før de sættes på
programmet, men i enkelte tilfælde må vi alene vælge
ud fra udenlandske kritikeres dom og filmenes resultater på diverse festivaler.
Hvis du er interesseret, kan du købe et abonnement
til 6 film i Hvalsø Bio i biografens billetsalg.

• Det er film, der får anmeldelser i topklasse.

Medlemmer af Filmperler får løbende mails om de nye
film. Så husk at angive mailadresse ved køb af abonnement.

Filmperlerne vises alle minimum tre aftener i Hvalsø
Bio, så der er mulighed for at vælge den aften, der passer bedst. For filmklubmedlemmerne koster det 60 kr.
pr. billet. De øvrige biografgængere skal betale den
normale pris på mellem 75 kr. og 95 kr.

Du kan også på Hvalsø Bios hjemmeside følge med i,
hvornår Filmperlerne kommer op. Det vil desuden blive
oplyst i månedsprogrammet og i ”Filmnyt”, der sendes
pr. mail til alle interesserede. Så kan du i god tid sikre
dig en billet til den aften, du foretrækker, enten over
nettet eller i biografen.

Filmperler er en klub, man løbende kan til-melde sig
ved at købe 6 billetkuponer for rabatprisen 365 kr. Kuponerne er gyldige i 18 måneder fra købsdagen, og i
den periode kan man vælge mellem mindst 18 film,
der sættes på Hvalsø Bios program som Filmperler. Kuponerne omveksles til billetter i biografens billetsalg.

Dette program er en revideret udgave af programmet april-august 2020. Det har måttet ændres på
grund af nedlukningen under Coronakrisen, hvor vi
fra medio marts til primo juni måtte lukke biografen.
Det indeholder de samme gode film med ”Proxima”
som et enkelt supplement.

“Gode film er en fornøjelse, men fornøjelsen bliver større, når vi er mange om at dele oplevelsen.”
VEND for at se omtaler af de enkelte film.

UNGE AHMED
Spilles i Hvalsø Bio den 20., 23. og 27. juli 2020
”Fortalt med respekt og langt fra at dømme en hel religion med samme målestok, er ”Young
Ahmed” en exceptionelt udformet og intelligent film.”
Martyn Conterio, ”CineVue” ★★★★★✩
”Unge Ahmed” handler om en belgisk teenager, der er på vej ad en ekstremistisk sti. Ahmed præges af
sin imams tolkning af Koranen og begynder at udtænke et angreb mod sin skolelærerinde. Med instruktørernes dissekerende og eftertænksomme stil placerer filmen sig som et nuanceret indlæg i en vigtig
og aktuel debat. Dramaet var udtaget til hovedkonkurrencen om de gyldne palmer ved Cannes Film
Festival 2019, hvor den vandt prisen for bedste instruktion.

MÆLKEKRIGEN
Spilles i Hvalsø Bio den 6., 7., 10. og 31. august 2020
”Hákonarson leverer stadig et stærkt vidnesbyrd om den menneskelige ånds modstandsdygtighed og, endnu bedre, lader han handlingen bevæge sig i overraskende retninger.”
Christopher Llewellyn Reed, ”Hammer to Nail” ★★★★★✩

Mælkekrigen handler om bondekonen Inga, der mister sin mand ved en tragisk ulykke og starter en ny
tilværelse. For at klare sig må hun slås mod korruption og uretfærdighed i sit islandske lokalsamfund.
Det er den islandske instruktør Grímur Hákonarsons nyeste film efter den fantastiske ”Blandt mænd og
får”, der også var filmperle i Hvalsø Bio.

PROXIMA
Spilles i Hvalsø Bio den 25. og 27. august samt 7. september 2020
”En markant, ambitiøs og helt igennem imponerende film af en blæn-dende ung fransk instruktør med fuld kontrol over sine virkemidler.” Fionnuala Halligan, ”Screen Daily” ★★★★★★
Den franske instruktør Alice Winocour vandt en række priser på festivan lerne i Toronto og San Sebastian med ”Proxima”, der behandler temaer som kønsroller, ligestilling, moderskab og familie. Eva Green
er stærk i rollen som astronauten Sarah Loreau, der skal på en mission ud i rummet, som strækker sig
over et helt år. Hun stilles i et dilemma, fordi hun derfor også må forlade sin 8-årige datter Stella. Samtidig skal hun som kvinde på missionen arbejde sammen med mandlige kolleger, der ikke alle ser hende
som deres ligemand.

THE FAREWELL
Spilles i Hvalsø Bio i september 2020
”De små dramaer og temaer, der dukker op gennem samlingen af handlingens vidt spredte
familiemedlemmer … giver … et utroligt tilfredsstillende måltid af en film.”
Emily Yoshida, ”New York Magazine” ★★★★★★
Komedie-dramaet ”The Farewell” handler om en kinesisk familie, som finder ud af, at deres bedstemor
ikke har langt igen. Familien beslutter sig for ikke at fortælle nyheden til bedstemoren, og de vil nu nå
at planlægge et bryllup, inden hun dør. Hovedrollen som barnebarnet, der bor i New York og må skynde
sig hjem for at sige farvel til sin elskede bedstemor, spilles af Awkwafina, der blev en stjerne med sin
medvirken i film som ”Crazy Rich Asians”. Hun vandt en Golden Globe for rollen i “The Farewell”.

OM DET UENDELIGE
Spilles i Hvalsø Bio i september/oktober 2020
”Om det uendelige” indeholder øjeblikke af djævelsk vid, men mest af alt giver den et mere
vemodigt overbærende billede gennemvævet af temaer som fremmedgørelse og adskillelse.
Andersson beder os ikke ligefrem om at grine af eller have ondt af disse mennesker. I stedet
opmuntres vi til at undre os over deres tilbøjelighed - og måske relatere det til vores eget.
Xan Brooks, ”The Guardian” ★★★★★✩
Roy Andersson er en af de nordiske landes suverænt mest geniale filmskabere, og hans nye udspil
”Om det uendelige” blev i Venedig belønnet med en Sølvløve for bedste instruktion. Filmen er en
refleksion over livet i al dets skønhed og forfærdelighed, dets storhed og banalitet.

