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FILMKLUBBEN
FOR VOKSNE

5 Onsdage
5 Gode film
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BIO Huset 
byder endnu engang velkommen til en 
ny filmsæson med gode voksenfilm.

Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser 
onsdag formiddage.

Vi starter med kaffe og rundstykker fra kl. 09.45.

Alle film starter kl. 10.15.

Vi har sammensat et varieret program og valgt 
både humor, alvor og musik som teamer.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til en ny 
sæson. Tag gerne naboen med.

Det er muligt både at købe hele pakken til en 
meget fordelagtig pris, men har du lyst til kun at 
se udvalgte film, er løssalg også en mulighed.

NYT: På opfordring viser vi også filmene på 
efterfølgende lørdage kl. 16.15. Her kan rabat-
kuponen IKKE benyttes, filmene vises til 
normal billetpris.

Velkommen til en ny sæson.

Programoversigt:

Onsdag d.21. september 
”Coda”

Onsdag d. 26. oktober 
”Du Som Er I Himlen”

Onsdag d. 23. november 
”På Nært Hold”

Onsdag d. 25. januar 
”A Hero”

Onsdag d. 1 marts 
”Miss Viborg”

Billetter til alle 5 film kan købes i 
BIO Husets åbningstid eller på vores 

hjemmeside biohuset.dk
her kan man både betale og printe 

billetterne.

5 gode film for 275 kr.
(Løssalg 75 kr.)

Inkl. kaffe + ét rundstykke.

Der ydes ikke yderligere rabatter på
denne favorable pris.



Onsdag d. 21. september 2022
Coda
(151 min.)

Filmen ‘CODA’ er et drama om teenageren Ruby, 
der er den eneste i sin familie, som kan høre.
Ruby forsøger at balancere sin daglige skole-
gang med det hårde arbejde ved siden af, hvor 
hun hjælper sine døve forældre og bror med den 
økonomisk pressede fiskeriforretning. Selvom 
hun elsker sin familie, og gerne agerer tolk for 
dem, begynder hun at se et andet liv for sig.
Det går nemlig op for Ruby, at hun ikke bare har 
passion for musik, men decideret et uslebent 
sangtalent parat til at blive foldet ud. Nu må hun 
vælge imellem at udleve sin drøm eller fortsat 
bistå det udfordrede familieforetagende. 

Onsdag d. 26. oktober 2022
Du Som Er I Himlen
(85 min.)
 
Det danske periodedrama ‘Du som er i himlen’ er 
en filmatisering af den danske bogklassiker 
‘En Dødsnat’ fra 1912 af Marie Bregendahl.
Filmen følger tre generationer af kvinder på en 
gård i 1800-tallet, nemlig den 14-årige Lise, hen-
des faster og hendes farmor.
Lise er den ældste i en stor børneflok og nyder 
den sidste tid på gården, inden hun skal rejse 
væk for at gå i skole. Men da hendes mor går i 
fødsel, må den unge pige påtage sig ansvaret for 
sine søskende, som bliver urolige i deres mors 
fravær. Som natten falder på må Lise for alvor 
træde i karakter, og barnlig opførsel må snart 
høre fortiden til.

Onsdag d. 23. november 2022
På Nært Hold
(120 min.)

Den tyske film foregår i Østberlin i 1981.
Den ambitiøse forsker, Franz, rekrutteres af stat-
ens sikkerhedstjeneste og sendes på hemmelig 
opgave i Vesttyskland. Han tager opgaven til sig 
med stolthed og gå-på-mod, men begynder efter-
hånden at betvivle statens værdier og mission-
ens moralske præmis.
Hans åbenmundede kritiske holdning til systemet 
begynder langsomt at skabe problemer for ham 
og han risikerer at blive dømt for landsforræderi.
Dertil kommer han og hans livs kærlighed på den 
ultimative prøve, er kærligheden stærkere end 
staten og frygten for de fatale konsekvenser? 
Filmen er baseret på den sande historie om den 
sidste henrettelse i det tidligere Østtyskland og 
er et gribende historisk drama instrueret af Fran-
ziska Stünkel. En autentisk skildring af den bar-
ske virkelighed der herskede under DDR-styret 
og dennes ødelæggende indvirkning på individet.

Onsdag d. 25. januar 2023
A Hero
(127 min.)

Den iranske film handler om den fængslede 
Rahim, der forsøger at forhandle med sine kredi-
torer under en udgangstilladelse fra fængslet. 
Rahim sidder i fængsel, fordi han har en ubetalt
gæld. Manden som han skylder penge er bror til 
Rahims vrede ekskone.
Da han får udgangstilladelse fra fængslet i to 
dage, forsøger han, at forhandle gælden ned, 

men svogeren er nådesløs, og Rahims plan tager 
hurtigt en uventet drejning.
Den kritikerroste instruktør Asghar Farhadis film 
er kendt for sine nuancerede karakterskildringer 
samt intense fremstilling af komplekse konflik-
ter, der rammer en universel realisme. Han har 
tidligere stået bag blandt andet ‘Nader og Simin
En Separation’ og ‘Sælgeren’, som begge vandt 
en Oscar for bedste ikke-engelsksprogede film.

Onsdag d. 1 marts 2023
Miss Viborg
(99 min.)

Filmen ‘Miss Viborg’ er et dansk feelgood drama 
af Marianne Blicher om tre menneskeskæbner i 
den jyske provinsby med Ragnhild Kaasgaard, 
Isabella Møller Hansen og Kristian Halken på rol-
lelisten.
Førtidspensionisten og tidligere skønheds-
dronning, Solvej, lever et selvvalgt isoleret liv 
med vante rutiner og dyrkning af gamle knuste 
drømme. På sin pensionistknallert tøffer hun 
rundt med hunden, Poul Reichhardt, og supplerer 
førtidspensionen med salg af sine receptpligtige 
piller i lokalområdet.
Naboens datter, den rodløse og grænsesøgende, 
17-årige Kate, aner ikke hvad hun skal stille op 
med sig selv og sit liv, og i et anfald af kedsom-
hed bryder hun ind i nabolejligheden, men over-
raskes af Solvej. Nu begynder et spil om hvem, 
der snyder hvem, men der opstår også et uventet 
venskab. Måske har livet mere at byde på for 
begge, hvis de bare tør.


