Praktiske oplysninger
Filmene vises søndage kl. 13.30 i Biffen, Nordkraft.

Vild med film?

Medlemskab
Koster kr. 250,– og giver adgang til alle klubbens film.
Medlemsskabet er strengt personligt og kan derfor hverken helt eller
delvist videregives til andre.
Tilmelding :
Senest mandag den 26. august pr e.mail til foreningens kasserer Lone
Brønnum Djernis: LOB@KM.DK med angivelse af navn og adresse.
Undtagelsesvist kan skriftlig tilmelding sendes/afleveres til
Lone Brønnum Djernis
Folkekirkens Hus
Gammel Torv 4
9000 Aalborg.
Tilmelding er først gyldig, når kontingent er indbetalt til filmklubbens
konto i SparNord:
Reg.nr.: 9286 konto-nr.: 457-87-22535.
Husk at angive tydeligt navn på indbetaler i ”Meddelelser til modtager”.
Filmklubben ’Nord for PARADIS’, Folkekirkens Filmklub i Aalborg, er et
anderledes tiltag i Aalborgs kirke- og kulturliv, som sognene i Aalborg
Budolfi provsti står bag.
Der vises seks kvalitetsfilm, som alle behandler, berører, tematiserer eller
på anden måde inddrager centrale eksistentielle emner.
Filmene vises synkront i Biffens sale afhængig af antallet af medlemmer.
Alle film indledes kort og efter visningen er der mulighed for samtale og
debat over en kop kaffe.
Programmet kan også hentes her:

www.facebook.com/NordforParadis
P.S. ”Like” og del med dine fb-venner

www.sanktmarkus/nordforparadis

Seks væsentlige og seværdige film
fra september 2019 til marts 2020

No r d

FILMKLUBBEN
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P A R A D I S
Folkekirkens Filmklub i Aalborg

PROGRAM

2019

The Master. (22. september 2019 kl. 13.30)
Instruktør: Paul Thomas Anderson, 2012. 138 minutter.

I tiden efter Anden Verdenskrig har den traumatiserede, fordrukne og sexfikserede marineveteran Freddie Quell problemer med
at finde sig selv, men det ændrer sig da han møder prædikanten,
forfatteren og videnskabsmanden Lancaster Dodd, der leder sekten The Cause. Freddie bliver en del af sekten, og ender med at
arbejde som Dodds højre hånd, men efter noget tid begynder han
at tvivle på sin mentors metoder og troværdighed.

Før frosten. (20. oktober 2019 kl. 13.30)
Instruktør: Mikael Noer, 2018. 104 minutter.

I midten af 1800-tallet står bonden Jens over for et svært valg:
Høsten er slået fejl og Jens må finde en løsning før vinterens
komme. Hans eneste chance er at indgå en udspekuleret aftale
med storbonden på den nærliggende gård.
Planen får dog store konsekvenser og det bliver starten på hans
egen moralske deroute.

Åbenbaringen. (17. november 2019 kl. 13.30)
Instruktør: Xavier Giannoli, 2018. 144 minutter.

Journalisten Jacques, der har ry for at være en objektiv efterforsker, rekrutteres af Vatikanet til at undersøge en mystisk sag i en
fransk landsby, hvor en pige påstår at have set Jomfru Marias
genfærd.
På grund af sit syn har den unge Anna fået sig et stort følge af troende fra landsbyen, og hun splittes nu mellem offentlighedens
opmærksomhed og sin personlige tro. Jacques begynder langsomt
at redde de mange indviklede tråde ud og opdager de hemmelige
motiver bag sagen.

2020
I morgen. (19. januar 2020 kl. 13.30)
Instruktør: Mélanie Laurent og Cyril Dion, 2016. 118 minutter.
Filmen indledes af klima-sociolog Anne Sophie Gøllnitz.

Klimakrisen truer, men er det håbløst? Instruktørerne Mélanie
Laurent og Cyril Dion sætter en bevægelse i gang for at skabe en
bedre fremtid for deres børn.
De møder med øko- og miljøaktivister og rejser til forskellige steder rundt om i verden, bl.a. København, hvor tre fjerdedele af hele landets befolkning ejer en cykel, og Detroit i USA med store,
økologiske haver midt i byen.

Glasslottet. (16. febr uar 2020 kl. 13.30)
Instruktør: Destin Daniel Cretton, 2017. 127 minutter.

Den unge journalist Jeanette lever i New York som del af yuppieeliten.
En aften sidder Jeanette i en taxa på vej til en fin galla. Da hun
kigger ud af vinduet, ser hun sine hjemløse forældre stå og rode i
gadens skraldespande. Oplevelsen sætter gang i minderne om en
særdeles rodløs barndom i en dybt dysfunktionel familie med en
excentrisk mor og en intimiderende, dog fascinerende, far.

Kapernaum. (22. mar ts 2020 kl. 13.30)
Instruktør: Nadine Labaki , 2019. 121 minutter.

Den 12-årige Zain, der, mens han sidder i fængsel, sagsøger sine
forældre for at have født ham ind i et liv med fattigdom og nød.
Zain lever i Beirut med sine forældre og hans mange søskende i
en lille lejlighed. Familien lever i fattigdom og må sælge alt, hvad
de kan for bare at betale huslejen. Zain beslutter sig for at flygte,
da hans jævnaldrende søster sælges som kone til en meget ældre
mand.

