HOLSTEBRO FILMKLUB

Mandag d. 12.3.2018 kl. 17.00 i Scala
PATRIARKEN (New Zealand 2016)
Vi er i New Zealand i begyndelsen af 1950erne, og vi følger to store maorifamilier, som af ukendte årsager ligger i strid med hinanden. Alle familiemedlemmer arbejder som fårehyrder for de hvide storbønder, og både i skolen
og i en retssals-sekvens i filmen oplever man, hvor undertrykt en position
New Zealands oprindelige befolkning endnu befinder sig i. Familierne er
udpræget patriarkalsk styret. Mahana-familiens yngste søn, der er filmens
sympatiske oprører, lider under både samfundsundertrykkelsen, men endnu
mere under familiestridighederne og den traditionelle patriarks dominans i
familien. Det er da også ham, der finder et gammelt fotografi, der måske kan
forklare den årelange strid mellem egnens dominerende fårehyrdefamilier.
Filmholdet fra Maori-filmen ”Once Were Warriors” fra 1994 står bag filmen,
der helt realistisk, på helt gammeldags vis og i et roligt tempo fortæller historien, viser de samfundsmæssige vilkår og blotlægger konflikterne og fører os frem mod forsoning
og moderne regelsæt. Det er en dejlig film i et spændende miljø- og så får man ellers lært, hvordan
man klipper nogle af New Zealands millioner af får.
Instr: Lee Tamahori. Medvk: Temuera Morrison, Akuhata Keefe, Regan Taylor og Nancy Brunning.
Længde: 103 min.
Mandag d. 19.3.2018 kl. 17.00 i Scala
PATERSON (USA 2016)
Paterson er en perle af en film. I 7 dage følger vi hverdagen for buschaufføren Paterson, der bor i byen af samme navn. Han står op hver morgen, kysser
sin smukke kæreste og går på arbejde, hvor han dels samvittighedsfuldt kører sin rute, men også skriver poesi om hverdagens små lyse øjeblikke. Han
kommer hjem, går tur med hunden, spiser kærestens hjemmelavede mad og
hører om hendes drømme om fremtiden. Det er en film næsten uden plot.
Men det væsentlige er Patersons evne til at være tilstede i nuet. Det er en
poetisk og underfundig film, der hylder det stille intense liv, og som gør en
glad og skærper ens opmærksomhed overfor nærvær i nuet. Jim Jarmusch
fortæller selv, at han blev inspireret af digteren Ron Pagett, hvis digte også
bruges i filmen. Man tænker uvilkårligt på Dan Turell, der ”holdt mest af
hverdagen”. Paterson er selve den vidunderlige hverdag.

Hvordan bliver man medlem af Holstebro Filmklub?
Pris: 300 kr. for alle 6 film
Tilmelding: Første forestillingsdag mandag d. 15.1.2018 kl. 17.00
Man kan også kontakte Lonni Gelsdorf, 21 43 14 50, gelsdorf@mail.dk eller
Frans Pærregaard, 97 42 60 36, frans.p@mail.dk og få tilsendt et indbetalingskort.
Forevisningssted: Scala, Ved Hallen 15, 7500 Holstebro
Forevisningstidspunkt: Mandage kl. 17.00
Besøg også Holstebro Filmklubs hjemmeside: www.holstebro-filmklub.dk

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

Instr: Jim Jarmusch. Medvk: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon. Længde: 118 min.

FORÅR 2018
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Mandag d. 15.1.2018 kl. 17.00 i Scala

Mandag d. 5.2.2018 kl. 17.00 i Scala

FRANTZ (Frankrig, Tyskland 2016)

LYS I MØRKET (Finland, Tyskland 2017)

Mandag d. 23.10.2017 kl. 17.00 i Scala
Mandag d. 23.10.2017 kl. 17.00 i Scala
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Mandag d. 9.10.2017 kl. 17.00 i Scala

PRØVEN (Rumænien, Frankrig Belgien 2016.)

Mandag d. 6.11.2017 kl. 17.00 i Scala
Mandag d. 6.11.2017 kl. 17.00 i Scala

Mandag d. 19.2.2018 kl. 17.00 i Scala

EFTER STORMEN (Japan 2016)
alvorligt syg på hospitalet. Hun er travlt optaget af at optage en såkaldt
EFTER STORMEN (Japanger
2016)

AQUARIUS
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Frankrig
2016)
Ivanov. Længde:
128
min. Prem:
11.5.2017 Format: DCP Udlej: Camera.
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Instr: Christian Mungiu Medvk: Adrian Titieni, Maria Dragus, Vlad Ivanov. Længde: 128 min.

