Lørdag den 26. august 2017
Kl. 13:25 ”Patriarken”
1 time 43 min.

Kl. 13:45 ”Souvenir”
1 time 30 min.
Se side 2 for nærmere oplysninger
Kontrollér venligst klokkeslættet i dagspressen eller på http://www.cafebio.dk/

Oplysning om hvilke film, der vises, formidles elektronisk til TR tirsdag eller
onsdag, idet Cafébiografen fastlægger den kommende lørdags repertoire om mandagen.
Medlemmer kan ofte op ad dagen mandag, senest onsdag, se lørdagsprogrammet på foreningens
hjemmeside: http://www.odenselaererforening.dk/
Hjemmesider om film:
www.scope.dk
www.imdb.com (The Internet Movie Database)
http://www.16-9.dk/
http://www.allmovie.com/
http://www.aintitcool.com/
Billetprisen er 50 kr. mod forevisning af medlemskortet, der er personligt.
Der kan i Cafébiografen købes 2 billetter per klubmedlem til hver forestilling.
Bemærk: Billet kan først købes fra torsdag kl. 14 i den uge, filmen vises.
Billet købes fredag, hvis du vil være helt sikker. Der kan ikke reserveres billetter.
Kontakt din TR, hvis du er ansat på en skole. I andre tilfælde: Bestil og hent dit medlemskort hos
Ulla Krusaa i sekretariatet på tlf. 6612 6890 eller på mail: uk@dlf.org

Venlig hilsen
Ulla Krusaa
21. august 2017

”Patriarken”

Odense Lærerforening

New Zealand, 1960erne. To Maori-fårehyrdefamilier er livslange fjender med
rivaliserende forretninger. Mahana-familiens yngste søn, 14-årige Simeon,
vil gerne arbejde i marken sammen med mændene, men familiens
overhoved, den traditionsbundne bedstefar Tamihana, beordrer at han skal
blive hos kvinderne på familiens gård. En dag opdager Simeon et gammelt
fotografi, der måske kan afsløre sandheden bag den årelange fejde mellem
Maori-familierne. Kommer sandheden frem, sætter Simeon ikke kun sin
egen fremtid på spil, men hele sammenhængskraften for den tæt forbundne
Mahana-familie.
Med PATRIARKEN bringer holdet bag 'Once Were Warriors' og 'Whale Rider'
en bevægende fortælling om familieværdier, kærlighed og forsoning, og
samtidig er filmen et kærligt portræt af New Zealands enestående Maorikultur og landets storslåede og smukke landskaber.
Kilde: Øst for Paradis

”Souvenir”
Engang var Liliane kendt som “Laura”, en talentfuld sangstjerne hvis
højdepunkt var, da hun blev toer efter ABBA i Eurovision Song Contest i
1974 med perlen ”Souvenir”. I dag er hun glemt, og hun kan kun
dagdrømme om fortidens succes, mens hun passer sit job ved båndet på
den lokale fabrik.
Men da den 21-årige Jean begynder på fabrikken, vendes der op og ned på
hendes tilværelse. Jean forelsker sig i Liliane og overbeviser hende om, at
hun bør genoptage sig karriere og begynde at synge igen. Men er det nu
også en god ide?
Oscar-nominerede Isabelle Huppert, der er kendt for sine roller i bl.a.
"Dagen i morgen", "Elle" og "Pianisten", indtager rollen som Laura i dette
underfundige drama af Bavo Defurne (Noordzee, Texas).
Kilde: Anothew World Entertainment

