KirkeBio

Nathanaels Kirkes sognegård
Holmbladsgade 19, 2300 København S

Forår 2019
Film og debat fem tirsdage kl. 19:00 undtagen den
12. februar, hvor der begyndes kl. 18:00.
Film fra Sverige, Rusland, Danmark og Italien er
på forårssæsonens program.
Velkommen til KirkeBio i sognegården ved Nathanaels Kirke.
Der vises kvalitetsfilm, der på hver sin måde handler om og
kommenterer kristendom, filosofi, menneskers livsvilkår, etik,
filosofi, og samfundsforhold.
Efter vi har set filmen, vil der være mulighed for at blive og
debattere filmen over et let traktement.
Alle over 15 år er velkomne.
Pris pr. aften: 25 kr. som betales ved indgangen.

Tirsdag 8. januar – 19:00. KirkeBio fylder 10 år
Att angöra en brygga – Hul i broho’det

Instruktør: Tage Danielsson. Sverige 1965. 101 min. Svensk tale med norske
undertekster. Filmen præsenteres af organist Flemming Friis.
I anledning af KirkeBios 10-års jubilæum vises den film, som var Hans
Alfredsons og Tage Danielssons (Hasse & Tage) første samarbejde, en
komedie med et enkelt plot: Der skal være krebsegilde på den lille ø
Ensomholmen i den svenske skærgård. Scenen er sat: Det er lys, svensk
sommer med vidunderligt vejr. På øen venter den ene halvdel af
selskabet med de lækre krebs, og snapsen er med ombord på båden der
nærmer sig med den anden halvdel af selskabet.
Men så opstår problemet: Båden skal lægge til ved den lille bådebro ved
øen, og det går ikke helt som forventet. Hasse og Tage medvirker selv i
rollerne som hhv. den sure nabo Garbo, der kun har amerikanske
filmstjerner i hovedet, og den stakkels direktør Olsson.

Tirsdag 12. februar – NB: 18:00
Stalker – Vandringsmanden

Instruktør: Andrei Tarkovskij. Rusland 1979. 180 min. Russisk tale med
danske undertekster. Filmen præsenteres af mag. art. Bo Torp Pedersen.

En slags science fiction film. Titelpersonen er en guide for to andre
mænd, en forfatter og en videnskabsmand. De tre mænd begiver sig ind
i et ukendt landområde kaldet zonen. De har alle tanker om, hvad de vil
finde, og det er filmens elementære spænding: Hvad gemmer der sig i
zonen? Men filmen er især et dvælende billedepos om menneskers dybe
længsler og om vore kvaler med samvittigheden.

Tirsdag 12. marts – 19:00
Man sku’ være noget ved musikken

Instruktør: Henning Carlsen. Danmark 1972. 96 min. Dansk tale med danske
undertekster. Filmen præsenteres af mag. art. Bo Torp Pedersen.
En meget Benny Andersen’sk humoristisk-melankolsk film om
mennesker på en bar, der hedder Strudsen. Filmen er et levende og
indtagende portræt af forskellige mennesker med hver deres drømme,
følelser og ideer – nogle af dem blufærdigt skjult. Men en skønne dag
finder de sammen og forsøger at stable et fælles projekt på benene.

Tirsdag 9. april – 19:00
Matthæusevangeliet

Instruktør: Pier Paolo Pasolini. Italien 1964. 131 min. Italiensk tale med danske
undertekster. Filmen præsenteres af sognepræst Stefan Lamhauge Hansen.
Filmens instruktør var én af de mest kontroversielle på sin tid, men
Pasolinis evangelie-filmatisering fascinerer ved sin særegne form for
enkelhed. Den går til det centrale og basale, men ikke med en
’bogstavelig’ realisme, for handling og personer er overført til noget, der
ligner et syditaliensk miljø og ikke-jødiske typer. Alle medvirkende er
amatører valgt for deres markante ansigter. En af dem er Pasolinis egen
mor, som spiller den aldrende Maria. En film fjernt fra de
stjernespækkede Hollywood-bibelfilm.

Tirsdag 21. maj – 19:00
Cabirias nætter

Instruktør: Federico Fellini. Italien 1957. 113 min. Italiensk tale med danske
undertekster. Filmen præsenteres af organist Flemming Friis.
Giulietta Masina spiller hovedrollen som den prostituerede Cabiria, der
drømmer om et langt bedre liv, og nægter at opgive kampen for at
drømmen skal blive opfyldt. Giulietta Masina og Federico Fellini var
gift fra 1943 til deres død i hhv. 1994 og 1993, og filmen kan ses som
Fellinis hyldest til sin hustru.

Modtag information på e-mail om kommende film i KirkeBio:
Send en e-mail til Flemming Friis på adressen
composer.friis@sonderport.dk

