Lørdag den 16. september 2017
Kl. 13:50 ”God’s Own Country”
1 time 44 min.

Kl. 14:30 ”Stefan Zweig –
Farvel til Europa”
1 time 46 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
12. september 2017

Odense Lærerforening

”God’s Own Country”

”Nærmest den perfekte film” skriver Filmmagasinet Ekko og mange
sammenligner filmen med ”Brokeback Mountain”:
Johnny er en ung fårefarmer fra Yorkshire, der er følelsesmæssigt ude af
balance. Hans bedstemor er for gammel til det hårde arbejde, og faderen er
delvist lammet efter et hjerteanfald. Johnny er frustreret over at være
overladt et så stort ansvar. Han dyrker tilfældig sex med en fyr fra
landsbyen og drikker sig helt bogstaveligt i hegnet om natten. Når dagen
gryr, må han mande sig op og tage vare på familiens gård. Da
læmmeperioden nærmer sig, er de nødt til at hyre hjælp udefra og ansætter
derfor en ung rumæner. Den nye mands ankomst får Johnny til at se sig
selv dybt i spejlet.
Kilde: Miracle Film

”Stefan Zweig – Farvel til Europa”
Maria Schraders eksemplariske filmportræt følger den verdensberømte
østrigske forfatters sidste leveår i eksil i Buenos Aires, New York og
Brasilien, hvorfra han skrev sit litterære testamente, ’Verden af i går’. Som
jødisk intellektuel kæmper Stefan Zweig (Josef Hader) for at finde sit
moralske ståsted i forhold til det politiske ragnarok, han har lagt bag sig.
Samtidig forsøger Zweig og hans hustru Lotte (Aenne Schwarz) at finde sig
til rette i deres eksil, men især han føler en stor længsel efter sit hjemland.
Maria Schraders film er ikke så meget et karakterstudie som en
sindstilstand – spundet ud over en politisk virkelighed, som trækker
skræmmende mange tråde frem til vor tid. Indtil det sidste insisterer Zweig
på sin menneskelighed. Selv om Hitlers regime fordømmer og brænder hans
bøger, nægter forfatteren at fordømme Tyskland og dets folk.

