
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 måske 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 330 kr.


Se programmet på indersiden af denne

folder.


TILMELD DIG PÅ: 

www.hvalsoebio.dk/cinema-paradiso og 
vælg “online tilmelding her”.

EKSEMPEL PÅ TILMELDING: FILMKLUBBEN 

CINEMA PARADISO 
-ANDERLEDES FILMOPLEVELSER


SÆSON 2017/2018

• Vælg hvor mange medlemskaber I vil have.
• Udfyld formularen på nettet og betal med 

dankort med det samme.
• Medlemskort bliver sendt som en pdf-fil til din 

mailadresse.
• Tag medlemskortet med til forestillingerne – der 

er fri placering i salen.

HVALSØ BIO 
JERNBANEVEJ 1 
4330 HVALSØ 
TLF. 46407015 
www.hvalsoebio.dk

http://www.hvalsoebio.dk/cinema-paradiso
http://www.hvalsoebio.dk
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1. oktober 2017 kl. 16.00
Varighed: 118 min.
Inst. Mike Mills
Medvirk.  Annette Bening, Elle 
Fanning m.fl.

Santa Barbara, Californien 
1979. 15-årige Jamie bor sam-
men med sin mor, Dorothea, 
som er uden fast kæreste. For 
at give sønnen et mandligt 
forbillede lejer hun et værelse 
ud til håndværkeren Wil-
liam. Men de to fyre har intet 
tilfælles, så Dorothea må 
alliere sig med sin anden lejer, 

kunstfotografen Abbie, og Jamies teenageveninde, Julie, for at 
guide sin søn sikkert ind i voksenlivet.  

7. januar 2018 kl.16.00
Varighed: 102 min. 
Inst. David Mackenzie 
Medvirk. Jeff Bridges, Chris Pine 
m.fl.

Toby, en fraskilt far og 
landmand, forsøger at skabe 
et bedre liv for sin søn. Sam-
men med sin kriminelle bror, 
Tanner, beslutter de at røve 
filialer af den bank, som truer 
med at sætte familiens gård 
på tvangsauktion. Brødrene 
får dog deres sag for, da den 
erfarne sherif Marcus gør det 

til sin sidste opgave at fange de unge bankrøvere, før han kan 
trække sig endeligt tilbage.

5. november 2017 kl. 16.00
Varighed: 144 min. 
Inst. Chan-wook Park
Medvirk. Min-hee Kim, Tae-ri Kim 
m.fl.

I 1930’ernes Korea ansættes 
tyven Sookee som tjenestepige 
hos den unge japanske enke 
Hideko, som lever et isoleret liv 
hos sin onkel. Sookees hensigt 
er at franarre enken hendes arv 
sammen med sin mandlige 
kompagnon, som vil forføre 
Hideko og gifte sig med hende. 
Men som tiden går, bliver 

opgaven mere og mere kompliceret for Sookee, da hun forelsker sig i 
den smukke enke. 

4. februar 2018 kl. 16.00
Varighed: 142 min. 
Inst. Kleber Mendonça Filho 
Medvirk. Sonia Braga, Maeve Jink-
ings m.fl.

Den brasilianske musik-
kritiker Clara overlevede 
som ung brystkræft ved at 
få fjernet sit ene bryst. Nu 
er hun 65 år gammel, enke 
med tre voksne børn og 
eneste tilbageværende beboer 
i boligkomplekset Aquarius, 
som et boligselskab er ved at 
opkøbe. De mangler bare at 

overtale Clara til at fraflytte sin lejlighed, og da de tager ufine 
metoder i brug, begynder Clara at slå fra sig.

3. december 2017 kl. 16.00
Varighed: 50 min.
Inst. Rasmus Dinesen
Medvirk.  Hugo Rasmussen, Jakob 
Dinesen m.fl.

Et af de største navne i dansk 
jazzmusik var bassisten Hugo 
Rasmussen (1941-2015), som 
i sin 50 år lange karriere med-
virkede på over 1000 plader 
med mange af branchens 
legender. Optagelser fra 2013 
til 2015 viser Hugos møder 
med unge og ældre musikere, 
der alle nyder godt af hans in-

spirerende charme og livsglæde, som end ikke lægernes dødsdom 
kan lægge en dæmper på.

4. marts 2018 kl. 16.00
Varighed: 118 min. 
Inst. Paolo Virzì
Medvirk. Valeria Bruni Tedeschi, 
Micaela Ramazzotti m.fl.
 

Fantasten Beatrice er patient 
på et sikret, psykiatrisk bosted i 
Toscana. Hun keder sig bravt, 
men liver op, da den unge 
Donatella flytter ind. Den 
mutte og hemmelighedsfulde 
pige afviser den sprudlende 
Beatrice til at begynde med. 
Men de ender alligevel med at 
tage på en eventyrlig springtur 

sammen i det naturskønne område, hvor mange af de mennesker, 
de møder, ikke opfører sig mindre ‘normalt’.

Cinema Paradiso - anderledes filmoplevelser Se 6 kvalitetsfilm for kun 330 kr. Tilmeldingen starter d. 20/8 2017 kl. 16.00


