
 
 
 
 
 

Lørdag den 28. oktober 2017 
 

 

Kl. 12:25 ”Lady Macbeth” 
1 time 29 min. 

 

 

Kl. 14:30 ”Mens vi lever” 
1 time 38 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 
23. oktober 2017 
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Odense Lærerforening 
 

”Lady Macbeth” 
 

Lady Macbeth er en ung kvinde i 1800-tallets England. Hendes far har lovet 

hende bort til en midaldrende mand, og hun lander i et kærlighedsløst 
ægteskab, hvor lykken ikke lader sig opsøge. Da hun indleder en affære 

med en af mandens ansatte, tændes hendes livgnist – og snart løber 
lidenskaberne af med hende. William Oldroyds victorianske drama har – 

trods titlen – intet med Shakespeare at gøre. Filmen, som bygger på en 
roman af den russiske forfatter Nikolai Leskov, havde verdenspremiere på 

filmfestivalen i Toronto, hvor det ikke mindst var Florence Pughs 

sensationelle gennembrud i titelrollen, som trak superlativer i pressen. En 
stjerne er født. 

Kilde: Camera Film 
 

 

 
”Mens vi lever” 
 

Kristian er nyforelsket og klar til at starte sit liv sammen med Anne. En dag 

banker det på døren, og udenfor står Tommy. Kristian har ikke set Tommy i 
årevis og pludselig konfronteres han med en fortid, som han har gjort alt for 

at glemme. "Mens vi lever" er inspireret af virkelige begivenheder og følger 
fire mennesker, hvis skæbner flettes ind i hinanden efter en fatal ulykke. En 

ulykke der vil ændre deres liv for altid. 

 
I rollerne ses bl.a. de unge nye talenter Sebastian Jessen, Julie 

Christiansen, Julie Brochhorst Andersen, Marie Boda og Nikolaj Groth. 
Derudover medvirker Nicolas Bro og Charlotte Munck. ”Mens vi lever” er 

brødrene Avaz’ første spillefilm og fik en fantastisk modtagelse ved Cannes 
Filmfestival i år – bl.a. skrev Soundvenue ”Den mest opsigtvækkende 

danske filmdebut i årevis imponerer i Cannes”, mens Ritzau skrev ”Dansk 
debutinstruktør stjæler opmærksomheden i Cannes”. 

Kilde: Filmcompagniet 
 

 

 
 

 


