
INVITATION TIL FILMOPLEVELSER 
DER HOLDER LÆNGE… 

Har du lyst til en anderledes filmoplevelse

den første søndag eftermiddag i

hver måned fra oktober til marts, så er

Cinema Paradiso noget for dig.


Filmene er alle anmelderroste filmperler,

og nok lidt ”smallere” end de

fleste andre biograffilm, der vises i

landets biografer.


Medlemskab for en serie på 6 film

koster kun 360 kr.


Se programmet i denne folder.


TILMELDING: 
Tilmeld dig filmklubben Cinema Paradiso på:

hvalsoebio.klubonline.dk/event


Tilmelding fra d. 1/9/2022 kl. 18.30. 
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2. oktober 2022 kl. 16.00
Varighed:  1 t. 31 min. 
Instr. Christos Nikou
Medvirk. Aris Servetalis, Sofia 
Georgovassili m.fl.
Grækenland

Under en pandemi, som 
forårsager pludseligt hukom-
melsestab, er Aris blevet 
rekrutteret til et projekt, som 
hjælper ukendte patienter med 
at finde nye identiteter. Han 
skaber nye minder for dem, 
dokumenteret med fotos.
Christos Nikou har skabt en 
vemodig komisk sci-fi film. 

”Apples” ligner således emnemæssigt den mere kendte lands-
mand Yorgos Lanthimos’ film, men adskiller sig med sin varme 
menneskelighed. Filmen har vundet 14 priser.

8. januar 2023 kl.16.00
Varighed:  1 t. 51 min. 
Instr. Julia von Heinz
Medvirk. Mala Emde, Noah 
Saavedra m.fl.
Tyskland

Som følge af racistiske optøjer 
vil den 20-årige Luisa gøre en 
forskel som anti-racist. Men 
da hun deltager i en fredelig 
demonstration, bliver den 
pludselig voldelig, og hun 
må nu spørge sig selv, hvor 
grænsen går. Filmen vandt en 
Sølv Hugo for bedste en-
semble i Chicago og prisen for 

bedste instruktion på Bavarian Film Festival.

6. november 2022 kl. 16.00
Varighed:  1 t. 48 min. 
Instr. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh 
Medvirk. Lyna Khoudri, Finnegan 
Oldfield m.fl. 
Frankrig

I et højhus uden for Paris 
drømmer 16-årige Yuri om 
at blive astronaut. Han blev 
efterladt af sine forældre, og nu 
er beboerne i området blevet 
hans familie. Da man opdager, 
at hele området skal rives ned, 
gør Yuri modstand på sin egen 
måde. En poetisk fransk film 
med strejf af magisk realisme - 

fra det nedslidte kvarter i udkanten af Paris opkaldt efter kosmo-
nauten Juri Gagarin.

5. februar 2023 kl. 16.00
Varighed: 1 t. 50 min. 
Instr. Pawo Choyning Dorji 
Medvirk. Sherab Dorji, Kelden 
Lhamo Gurung m.fl.
Bhutan

Skolen i Lunana er vitterligt 
ved verdens ende: I den fjer-
neste dal i det bhutanske Hi-
malaya – otte dagvandringer 
fra nærmeste by. Ugyen, 
der bor i Bhutans hovedstad 
Thimphu, drømmer om at 
gøre karriere som musiker. 
Men som led i uddannelsen 
udstationeres han i stedet som 

lærer i Lunana, hvor manglen på moderne bekvemmeligheder 
hurtig giver ham abstinenser. De mennesker, han møder, viser 
sig dog at opveje alle afsavn.  

4. december 2022 kl. 16.00
Varighed:  1 t. 47 min.
Instr. Juho Kuosmanen 
Medvirk.  Jurij Borisov, Seidi 
Haarla m.fl.
Finland

Finske Laura har et kom-
pliceret kærlighedsforhold 
kørende i Moskva, så hun 
beslutter at drage væk på egen 
hånd. Hun er tvunget til at 
dele sovevogn med Ljoha, en 
både ubehøvlet og drikfældig 
russer. Men efter det første 
konfliktfyldte møde begynder 
det umage par at ramme et 

uventet, fælles toneleje. Kuosmanen vandt Grand Prix i Cannes 
- sammen med Asghar Farhadis A Hero - for denne smukke 
kærlighedshistorie.

5. marts 2023 kl. 16.00
Varighed:  2 t. 19 min. 
Instr. Xavier Giannoli
Medvirk. Benjamin Voisin, Gérard 
Depardieu m.fl.
Frankrig

Den idealistiske romantiker 
Lucien erkender hurtigt, at 
livet som ubestikkelig kri-
tiker er lidt af en illusion, for 
den omtale, der skal fremme 
karrierer i kunstens verden, 
kan handles som en hvilken 
som helst anden vare på 
markedet. Xavier Giannolis 
overvældende filmatisering 

af Honoré de Balzacs klassiske roman har en sjældent nutidig 
kant. Selv om historien om ærgerrige og anløbne teaterkritikere 
i Paris udspilles først i 1800-tallet, så er ’Tabte illusioner’ fyldt 
med referencer til vore dages ’fake news’.

Cinema Paradiso - anderledes filmoplevelser Se 6 kvalitetsfilm for kun 360 kr. Tilmeldingen starter d. 1/9/2022 kl. 18.30


