
 
 
 
 
 

Lørdag den 9. december 2017 
 

Kl. 13:20 ”The Killing of a Sacred Deer” 
1 time 49 min. 

 

Kl. 16:00 ”Vinterbrødre” 
1 time 33 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. 

 

Bemærk, at pr. 1.januar 2018 gælder det nuværende medlemskort ikke længere. 

Fortsat medlemskab af Odense Lærerforenings Filmklub kræver et fornyet medlemskort, men er stadig 

gratis. 

 

Kontakt din TR, hvis du er ansat på en skole. I andre tilfælde: Bestil og hent dit medlemskort hos  

Tine Skov Hansen i sekretariatet på tlf. 6612 6890 eller på mail: tsha@dlf.org 

 
 
Venlig hilsen 
Tine Skov Hansen 
4. december 2017 
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Odense Lærerforening 
 

”The Killing of a Sacred Deer” 
 

Steven (Colin Farrell) er en ekstremt dygtig hjertekirurg og gift 
med Anna (Nicole Kidman), der er en højt respekteret øjenlæge. 
De lever et lykkeligt og rigt liv sammen med de to børn Kim på 
14 år og Bob på 12. Steven har fået et nært venskab til den 16-
årige dreng Martin (Barry Keoghan), som er forældreløs. Tingene 
tager en uventet og dyster drejning, da Steven introducerer 
Martin for familien. Gradvist krakelerer den verden, de kender, og 
Steven må gøre et chokerende offer for ikke at miste alt. 

Kilde: Scanbox 
 

 

 
”Vinterbrødre” 
 

En broderodyssé sat i et arbejdermiljø under en kold vinter. To 
brødre lever et simpelt og rutinepræget liv med en hverdag i 
kalkminerne, hvor hjemmebrændt spiritus er alt man kan holde 
varmen på. En poetisk og sansemættet fortælling om 
menneskets behov for at blive elsket og begæret. 
Den modige spillefilmsdebut ‘Vinterbrødre’ vækker helt ud i sin 
titel sælsomme billeder, den er hævet over elementerne og er 
dirrende nærværende, vild og uafrystelig i sin fortælling om to 
brødre. 
 

 

 
 

 


