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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

SPILLEFILM PÅ STORT LÆRRED 

 
 

FOREVISNINGSSTED OG TIDSPUNKTER 
 

Filmene vises i Kometen, Hvidovrevej 280. 
Hver mandag kl. 19.00 i perioden 19. september 2022 til 20. marts 2023 

 
KONTINGENT 

 

Årskontingent 50,00 kr. 
   Film  Gratis adgang 

 
BEMÆRK 

• Indmeldelse sker ved at indbetale kontingent på gironummer: 
+01< 213 1129.  (henvendelse i banken)  

• Husk at oplyse dit navn og adresse - (VIGTIGT) 
Beløbsmodtager: Hvidovre Filmklub v/kasserer Joy Christiansen, 
Bredekærs Vænge 70,  2635 Ishøj. 

• Eller: ved at benytte netbank:  +01 <    +  2131129 
• Indmeldelse kan ikke ske på Medborgerhuset / Kometen. 
• Medlemskortet bliver tilsendt med posten eller udleveret ved 

indgangen efter sæsonstart.  
• Medlemskab giver gratis adgang til alle film i sæson 2022-2023. 
• Medlemskort skal forevises ellers ingen adgang til filmen. 
• Kun adgang for medlemmer.  
• Dørene åbner kl. 18.30 
• Filmforevisning starter kl. 19.00 (dørene lukkes). 
• Bortkomne medlemskort erstattes ikke. Indmeldelse skal ske igen.  

  
 

YDERLIGERE OPLYSNINGER 
 

Eventuelle spørgsmål angående medlemskab med mere kan stilles til: 
 

Filmklubbens formand 
Per Andersen 

Mobil:  24257943 
www.hvidovrefilmklub.dk 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

VELKOMMEN TIL EN NY FILMSÆSON 
 

 
 
 

Kære Filmvenner! 
Så er det atter blevet september, og Hvidovre Filmklub vil igen vise mange 

spændende og interessante film. 
 

 
 
 

Filmprogram sæson 2022/2023  kl. 19.00 

 

 

19/09 - 22    Pagten      02/01 - 23 Marco Effekten 

26/09 - 22    The Father 09/01 - 23 Promising Young Woman 

03/10 - 22    Du som er i himlen 16/01 - 23 Hvidstensgruppen II  

10/10 - 22    Bergmans Ø 23/01 - 23 Spencer 

17/10 - 22    Margrethe den Første 30/01 - 23 Lamb 

24/10 - 22     Den gode Spion 06/02 - 23 Nomadland 

31/10 - 22    Hvor Kragerne 13/02 - 23 Smagen af Sult  

07/11 - 22    Belfast 20/02 - 23 C’mon, C’mon 

14/11 - 22    Der findes ingen 27/02 - 23 Venuseffekten 

21/11 - 22    Skyggen i mit Øje  06/03 - 23 Miss Viborg 

28/11 - 22  Licorice Pizza 13/03 - 23 Sidste Strejf af Kærlighed 

05/12 - 22    Parallelle Mødre 20/03 - 23 Rose 

12/12 - 22    Det lille Bageri   

 
Generalforsamling den 20. februar kl. 19 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2022 
 

 

 

PAGTEN 
 

Danmark 2021  
Instr: Bille August  Manus: Christian Torpe 
Medv: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Nanna Skaarup Voss, Asta Kamma 
Udlejer: SF Studios  Længde: 115 min. Foto: Fra filmen   
 

 
 

En aldrende, fysisk skrøbelig, verdensberømt forfatterinde og en ung spirende 
digter, indgår en pagt, et magisk løfte. Dette forunderlige par, Karen Blixen og 
Thorkild Bjørnvig, udspiller sig i 1940’erne. Karen Blixen tryllebinder den unge 
digter, nærmest fanger ham i en ”Tryllering”. Dette driver dem begge ud i 
ekstremerne. Karen Blixen lover kunstnerisk støtte, dertil mad og husly på 
Rungstedlund, hvis Thorkild Bjørnvig udelukkende vier sig til den kreative 
skabelsesproces. Det får konsekvenser for digterens familie, kone og barn, ikke 
mindst ham selv. Hvad vil han, hvorfor siger han ikke fra, hvad fastholder ham? 
Karen Blixen udfordres også, viser sin sårbarhed, men hvad vil hun egentlig med 
denne ”Pagt”?  Var der ikke noget med at Blixen gav sin sjæl til Djævelen, så alt 
hvad hun oplevede blev til historier. Jeg er sikker på, vi alle bliver tryllebundet.  

Poul Brasch 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 26. SEPTEMBER 2022 
 

 

 

THE FATHER 
 

England, Frankrig 2020 
Instr: Florian Zeller Manus: Florian Zeller og Christopher Hampton 
Medv: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gattis, Olivia Williams 
Udlejer: Angel Films   Længde: 97 min.    Foto: Fra filmen  
 

  
 

 

Anthony Hopkins er en sublim karakterskuespiller. Her er han en intelligent og 
kultiveret mand der nyder bøger og den klassiske musiks glæder. Nu er han 
ramt af Alzheimers. Dagligdagen bliver udfordret og datteren Anne kæmper for, 
at faderen bliver i sine vante omgivelser. Anthony bliver usikker, besværlig og 
støder mange, familie og omsorgspersoner fra sig. Selv bedyrer han, at han har 
det fint, klarer sig. Anne kæmper kampe med sin far, imens baglandet opfordrer 
hende til at bringe ham på plejehjem. Presset er stort, hendes egne følelser, fra 
familien og faderen. Publikum ser ind i et ”dukkehus”, en stor herskabelig 
lejlighed i London. Vi fyldes med ængstelse og medlidenhed, når vi ser på 
menneskers kampe og en hjernes forfald. Olivia Coleman som Anne, leverer 
skuespil i verdensklasse.  

Poul Brasch 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 3. OKTOBER 2022 

 

 

DU SOM ER I HIMLEN 

 
Danmark 2021 

Instr: Tea Lindeburg Manus: Tea Lindeburg  
Medv: Flora Ofelia Hofman Lindahl, Thure Lindhardt, Kirsten Olesen, Ida Cæcilie Rasmussen  
Udlejer: Scanbox Længde: 86 min  Foto: Fra filmen 
 

 
 
 

Du som er i himlen er en filmatisering af en mere end hundrede år gammel, 
realistisk roman af Marie Bregendahl ”En dødsnat”. 
Den foregår på en stor gård over et døgn, hvor vi følger den 14-årige pige Lise. 
Vi oplever en optimistisk glæde, hvor moren venter sit syvende barn og Lises 
forventningsfulde afrejse. Mod farens vilje, men opmuntret af moren skal Lise 
starte på en skole. 
Man følger primært Lises udvikling i det døgn og giver ligesom i bogen en 
realistisk skildring af landbokvindens begrænsede muligheder i slutningen 
 af 1800-tallet. 
Lise spilles fremragende af den helt unge Flora Ofelia Hofman Lindahl. Filmen 
har flere gribende scener og har fået mange roser med på vejen. 

Annette 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 10. OKTOBER 2022 

 

 

BERGMANS Ø 

 
Frankrig, Belgien, Tyskland, Sverige, Mexico 2021 
Instr: Mia Hansen Løve   Manus: Mia Hansen Løve  
Medv: Vicky Krieps, Tim Rothe, Mia Vasokowska, Anders Danielsen Lie  
Udlejer: Angel Films Længde: 112min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 

Den svenske instruktør Ingmar Bergman boede det meste af sit liv på 
 øen Fårø, nord for Gotland, og i denne film besøger det amerikanske 
filmskaberpar Chris og Tony øen for at lade sig inspirere til nye film. 
 Men som dagene går, bliver især Chris indfanget af den stemning, der er 
omkring Bergman og hans film, der ofte handler om kærlighedens væsen.  
Hun fortæller Tony om en film, der handler om brændende ung kærlighed, som 
hun vil skrive – og som indspillet film vises for os, som en film i filmen. Der er  
tale om virkeligt gode skuespillerpræstationer, og instruktøren Mia Hansen 
Løve (som har danske aner) er blevet meget rost for den. 

                                                                                            Birthe 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 17. OKTOBER 2022 

 
 

MARGRETHE DEN FØRSTE 

 
Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjekkiet, Island 2021 
Instr: Charlotte Sieling, Manus: Jesper Fink, Maya Ilsøe, Charlotte Sieling 
Medv: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro 
Udlejer: SF Studios Længde: 121 min.  Foto:   Fra Filmen 
 
 

 
Den 8-årige Margrethe lærer magten at kende ”på skulderen” af sin  
far Valdemar Atterdag, der i 1361 nedkæmpede de gotlandske  
bønder foran Visbys mure. Denne historiske film handler om nogle 
 få uger af Margrethes liv på Kalmar slot i år 1402. Mens hun er ved  
at arrangere bryllup for sin adoptivsøn Erik, dukker en mand op, 
 som påstår at være hendes ægte søn Oluf, som alle ellers troede  
var død 15 år tidligere. Vi oplever nogle scener i retssalen, hvor 
modsætningerne mellem Margrethe og hendes nærmeste rådgiver,  
biskop Peder, bryder ud i lys lue. Her lærer hun til fulde, hvad  
magtens pris er. Det er en spændende og velspillet historisk film. 
             Leif 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 24. OKTOBER 2022 

 

 

DEN GODE SPION 

 
England 2020  
Instr: Dominic Cooke Manus: Tom O´Connor 
Medv: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Bosnahan og Jessie Buckley 
Udlejer: Scanbox  Længde: 111 min. Foto: Fra filmen   
 

 
 
 

Kold krig i 1960´erne. En virkelig historie, baseret på Greville Wynnes 
erindringsbog fra 1967. Noget af et karriereskift på flere planer.  
Greville er forretningsmand, med et almindeligt liv, kone og søn, lidt  
drikfældig og et godt øje til andre kvinder. Opsøges og hyres af 
efterretningstjenesten M16 og CIA fordi: Greville har mange forretnings- 
rejser, og kan derfor bevæge sig ubesværet ind og ud af Sovjetunionen.  
Dertil kan hans andre kompetancer komme i spil. Greville får en russisk  
kilde, Oleg Penkovsky med kodenavnet ”Ironbark”. Sammen bevæger  
de sig ud på en farlig mission, et utal af moralske dilemmaer for at redde  
verden og sideløbende opbygger de et venskab. Greville udvikler sig personligt, 
et skift fra småborgerlig til ansvarsfuld idealist. Psykologisk drama både på et 
personligt- som på verdensplan. Greville fik en afgørende rolle for at 
stoppe sovjetisk atomoprustning og hindre en verdenspolitisk krise.   

Poul Brasch 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

 MANDAG DEN 31. OKTOBER 2022  

 

 

HVOR KRAGERNE VENDER 

 
Danmark 2021 

Instr: Lisa Jespersen Manus: Sara Isabella Vedde, Lisa Jespersen 
Medv: Rosalinde Mynster, Bodil Jørgensen, Jens Jørn Spottag, Anne Sofie Wanstrup m.fl. 
Udlejer: Nordisk Film Længde: 91 min. Foto: Fra Filmen 

 

 

Laura har forladt sin hjemegn på landet for at flytte til en mere  
bohemeagtig tilværelse som forfatter i København. Hun har netop skrevet 
en bog om sin elendige opvækst i provinsen, som har skabt lidt debat. 
Da hendes bror skal giftes, tager hun hjem til gården til brylluppet, og  
der udvikles et voldsomt kultursammenstød og familieopgør.  
Laura opdager at hendes bror skal giftes med Catrine, pigen som  
mobbede hende i skolen.  
For at gøre tingene værre, har Catrine åbenbart overtaget Lauras plads 
i familien. Men Laura har et stærkt ønske om at få den plads tilbage!  
Filmen er et underholdende humoristisk drama og er velspillet af flere 
gode skuespillere.  
Særligt Rosalinde Mynster leverer en intens og kraftfuld præstation.    
      
               Gill 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 7. NOVEMBER 2022 

 

 

BELFAST 

 
England 2021 
Instr: Kenneth Branagh   Manus: Kenneth Branagh 
Medv: Jude Hill, Caitrione Balfe, Jamie Dorman, Judy Dench, Ciarán Hinds 
Udlejer: UlP   Længde 98 min.  Foto:   Fra Filmen 

 
 

Belfast er hovedstaden i Nordirland, hvor Titanic blev bygget i begyndelsen  
af 1900-tallet. Filmen Belfast skildrer livet for en protestantisk arbejder- 
familie, set fra deres ni-årige søn Buddys perspektiv under ”The Troubles”  
(1969-1970) Buddys far (Pa) arbejder i England, mens familien, mor (Ma), 
storebror Will og bedsteforældrene bor i Belfast. Under optøjerne i 1969 
angriber en gruppe protestantiske loyalister katolikkerne i Buddys gade, og der 
bygges en barrikade for at forhindre yderligere konflikt. Pa kommer hjem til  
familien hver anden uge. Buddy bliver ven med en katolsk pige,    Catherine,  
ser mange film og spiller fodbold. Den sekteriske loyalist Billy Clanton  
kræver, at Pa vælger side i opgøret med katolikkerne, men Pa nægter.  
Familien kæmper med dårlig økonomi, og Pa drømmer om at flytte hustru  
og børn til England. Forældrene diskuterer sagen med drengene, men  
Buddy bryder sammen ved tanken om at forlade Belfast.  
Branagh fik en velfortjent Oscar for bedste manuskript.                   Leif 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 14. NOVEMBER 2022 

 

 

DER FINDES INGEN ONDSKAB 

 
Iran, Tyskland, Tjekkiet 2020 

Instr: Mohammad Rasouluf 
Medv: Ehsan Mirhousseini, Kaveh Ahangar, Mahtab Serbati 
Udlejer: Camera Film Længde: 151 min.  Foto: Fra Filmen 
 

 
 

Er mennesket født ondt, eller kan ondskab læres? Svaret kan man finde i  
denne film.  ”Der findes ingen ondskab” foregår i Iran og fortæller, i fire 
forskellige historier, om tre almindelige mennesker, en læge, en soldat og en 
ung naiv pige, der lever med etiske dilemmaer. De har alle til opgave at udføre 
henrettelser for det iranske styre, og deres liv skildres igennem frygtelige 
situationer.  
Instruktøren, Rasouluf, optog filmen i hemmelighed fordi han har fået forbud 
mod at lave film. I 2019 fik han en fængselsdom på et år for at ”sprede 
propaganda”. Filmen, et humanistisk dokument, vandt Guldbjørnen på Berlin 
Film Festival. Man bliver dybt berørt af denne film, der er en kritik af dødsstraf 
og en hyldest til ytringsfrihed.     Gill  
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 21. NOVEMBER 2022 

 

 

SKYGGEN I MIT ØJE 

 
Danmark 2021 
Instr: Ole Bornedal   Manus: Ole Bornedal  
Medv: Fanny Bornedal, Danica Curcic, Susse Wold, Olaf Johannesen, Alex Høgh Andersen  
Udlejer: SF Studios  Længde: 107 min. Foto: Fra Filmen 
 

  

Ole Bornedal glimrer med denne film, der handler om en af de mest tragiske 
hændelser under Danmarks besættelse. Engelske bombefly var sendt af sted for 
at præcisionsbombe Shellhuset, hvor den tyske besættelsesmagt havde 
hovedsæde – og i øvrigt havde anbragt modstandsfolkene på øverste etage i 
tilfælde af luftangreb. Tragedien var, at et fly forulykkede og faldt ned ved Den 
Franske Skole, de følgende fly mente, at dét var bombemålet og skolen blev 
sønderbombet. 86 børn og 14 lærere blev dræbt. Filmen beskriver det 
ulykkelige forløb på en dejlig sober måde: en fantastisk film med dygtige 
skuespillere – og en meget begavet instruktør!    Birthe 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 28.NOVEMBER 2022 

 

 

LICORICE PIZZA 

 
 

USA 2021 
Instr: Paul Thomas Anderson, Manus Paul Thomas Anderson 
Medv: Alana Halm, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Walts, Bradley Cooper 
Udlejer: SF Studios   Længde: 133 min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 

Handlingen foregår i 1973 i San Fernando Valley Californien, hvor den  
15-årige high school elev Gary forelsker sig i den 25-årige fotografassistent 
Alena, der keder sig i et uinteressant job. Lægger filmen så bare op til et 
ungdomsdrama om to meget forskellige personer? – eller handler filmen  
om at gå fra barn til voksen? Nej, mere end det, fordi den er opbygget sådan,  
at man næsten kan dufte, smage, mærke og ikke mindst lytte til, hvad der 
foregår på lærredet. Filmens titel refererer til navnet på en kæde af 
pladebutikker i 70’ernes sydlige Californien. Filmen er da også 
nostalgisk. Det, der gør filmen seværdig er de stemninger, som instruktøren 
Paul Thomas Anderson fremmaner med de mange bizarre bipersoner, der 
pludselig dukker op i ditto barokke scener. Det er en meget charmerende  
og seværdig film, især hvis man husker tiden i 70’erne.                 Leif   
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 5. DECEMBER 2022 

 

 

PARALLELLE MØDRE 

 
 

Spanien 2021 
Instr: Pedro Almodóvar Manus: Pedro Almodóvar  
Medv: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde og Rossy de Palma 
Udlejer: Scanbox. Længde: 120 min. Foto: Fra filmen 
 

 
 

Fra Almodóvar får vi som vanligt en sansemættet film, melodramatisk, 
impressionistisk, fyldt med farver og patetisk musik. Filmen er – i hvert  
fald til at begynde med - en film om mødre, der tilfældigvis mødes på 
fødegangen. Den ene, Janis, med ønsket om at blive alene-mor, den  
anden, Ana, med et uønsket barn i vente som følge af en voldtægt.   
Og som vi kender så godt fra Almodóvar væves der efterhånden historier,  
som vikler sig ind i hinanden. I Janis’ familie er der et stærkt ønske om  
at få en bestemt grav åbnet for at få vished om , hvad der skete med en af 
Francos modstandere. Et stort traume som dette land stadig lider under  
efter borgerkrigen 1936-39. Kan man forsone sig med fortiden?  
En rørende film om grusomheder, hvor den lille historie om mødrene  
kobles sammen med Spaniens fortrængte fortid.            Poul Richard 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 12.DECEMBER 2022 

 

 

DET LILLE BAGERI 

 
England 2020 

Instr: Eliza Schroeder Manus: Jake Brunger, Mahalia Rimmer og Eliza Schroeder  
Medv: Shelley Conn, Shannon Tarbet, Celia Imrie og Rupert Penry-Jones  
Udlejer: Another World Entertainment Længde: 99 min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 

Tre generationer af kvinder, der hver især kæmper med private problemer, har 
fundet sammen om et fælles projekt. De vil omdanne en faldefærdig forretning 
til et succesfuldt bageri. Filmen foregår i Notting Hill. Hen ad vejen støder der et 
par mænd til. Vi ser hvordan bageriet skaber muligheder og giver ny mening for 
dem alle. 
Filmen viser hvordan fællesskaber kan åbne nye veje, og hvordan vore 
medmennesker kan hjælpe én videre i livet. Også selv om vi ikke selv tror på 
det. Det er de gode skuespillere, der med deres troværdige personportrætter 
redder filmen. Det er en hyggeoplevelse som de gode præstationer gør 
seværdig.       Annette 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 2. JANUAR 2023 

 

 

MARCO EFFEKTEN 

 
Danmark 2021 

Instr: Martin Zandvliet Manus: Anders Frithiof, Thomas Porsager 
Medv: Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp 
Udlejer: Nordisk Film Længde: 125 min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 

”Marco Effekten” er en ny film om Afdeling Q, baseret på Jussi Adler Olsens 
femte bog i krimiserien. Kriminalkommissær Carl Mørck har en personlig  
krise efter en tragisk begivenhed, da han tager imod en henlagt sag,  
sammen med Assad og Rose, om den pædofilisigtede embedsmand,  
William Stark, som er sporløst forsvundet. Samtidig er en østeuropæisk 
 dreng blevet anholdt ved grænsen til Tyskland med Starks pas. 
Det viser sig at skurkene der har svigtet, er at finde blandt samfundets  
elite, finansmænd og politikere, som er efter den unge dreng, men der  
er også forbindelse til Københavns kriminelle. Mørck og Assad står over  
for en stor opgave. Velkommen til en underholdende spændingsfilm! 

Gill 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 9. JANUAR 2023 

 

 

PROMISING YOUNG WOMAN 

 
England  USA 2020 

Instr: Emerald Fennell Manus: Emerald Fennell 
Medv: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie 
Udlejer: UIP Længde: 113 min. Foto:  Fra Filmen 
 

 
 

Cassie, en lovende ung kvinde, er droppet ud af universitetet, arbejder  
nu i en café, og er flyttet hjem til sine forældre. Hun er nemlig traumatiseret 
af sin venindens voldtægt og død. 
Carries mission i livet er at tage hævn over mænd. Hun tager i byen om  
natten for at udstille alle dem, der prøver at udnytte fulde kvinder.  
Men så møder hun Ryan, en tidligere studiekammerat, en sympatisk fyr,  
og deres romance får hende til at bløde lidt op. Men, kan Ryan ændre  
Carries opfattelse af mænd? Hun er en kompleks person, fyldt med både  
had og længsel. 
Det er en arrig og morsom film, som blev nomineret til fem Oscars.  
Carey Mulligan yder en stor og stærk præstation.    
        Gill 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 16. JANUAR 2023 

 

 

HVIDSTENGRUPPEN 2 

 
Danmark 2021 
Instr: Anne-Grethe Bjarup Riis  Manus: Torvald Lervad 
Medv: Marie Bach Hansen, Bodil Jørgensen, Laura Winther Møller, Ellen Hillingsøe 
Udlejer: Regnar Grasten Film Længde: 130 min. Foto: fra filmen 
 

 
Hvidsten Gruppen 2 fortæller den heroiske og tragiske historie om den  
berømte jyske modstandsgruppe, der anført af mændene fra familien  
Fiil på Hvidsten Kro var aktive under den tyske besættelse og blev  
henrettet i 1944. Hvidsten gruppen 2 – De efterladte, handler om  
kvinderne fra familien, hvor de to søstre Tulle og Gerda blev idømt  
tugthus i tyske kvindefængsler. Filmen bygger på familien Fiils egne  
papirer, notater og dagbøger. Vi følger deres rædsler fra fængsel til  
fængsel, mens vi samtidigt følger kvinderne hjemme på kroen i Hvidsten,  
hvor mor Gudrun samler den resterende del af familien. Handlingen  
udspiller sig fra juli 1944 til maj 1945 og er et drama om at overleve på trods. 
De ellers oversete kvinder viser her deres styrke.                   Leif 
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HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 23. januar 2023 

 

 

SPENCER 

 
England, USA, Tyskland, Chile 2021 
Instruktør: Pablo Larrain Manus: Steven Knight  
Medv: Kristen Stewart, Timothy Spall, Jack Farthing, Sally Hawkins.  
Udlejer: Scanbox Længde: 111 min. Foto: Fra filmen 
 

  

Ægteskabet mellem prinsesse Diana (Kristen Stewart) og prins  
Charles er for længst blevet koldt.  
Selvom rygter om affærer og en skilsmisse florerer, er der indstiftet  
fred til julefestlighederne på dronningens Sandringham gods. 
Der spises og drikkes, skydes og jages. Pligtens ritualer, er samtidig 
deres eksistensberettigelse.  
Diana kender spillet, men i år vil tingene være dybt anderledes.  
Kristen Stewarts portræt af en ung kvinde på randen af et sammenbrud,  
som der absolut ikke ses overbærende på, er meget gribende.  
SPENCER er et bud på, hvad der måske er sket i de få betydningsfulde  
dage i julen.      Klaus 
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MANDAG DEN 30. JANUAR 2023 

 

 

LAMB 
 
Island 2021 
Instruktør: Valdimar Jóhannsson, Manus: Sjón, Valdimar Jóhannsson 
Medv: Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson 
Udlejer: Camera Film Længde: 106 min. Foto: Fra Filmen 

 

Den sorgbetyngede María og hendes fåmælte mand, Ingvar, hjemsøges af en 
uudslettelige følelse af tab og tavs sorg. De søger trøst i hårdt arbejde og  
den krævende tidsplan på deres fårefarm, i det fjerne, barske, vindomsuste 
landskab i det bjergrige Island. Så, med deres forhold hængende i en tynd  
tråd, sker der noget uforklarligt, og med ét velsigner lykken endnu en  
gang parret. Nu, da en smertefuld slutning føder en ny begyndelse,  
ankommer Ingvars urolige bror, Pétur, til farmen og truer María og Ingvars 
delikate, nyfundne lyksalighed. Men naturens gaver kræver ofre. Hvor  
langt er det ekstatiske par villige til at gå i kærlighedens navn? 
Der spilles intenst af de 2 hovedpersoner, og filmen er både smuk og 
skræmmende (dog ingen gyser), fotograferet som den er i et sanseligt 
filmsprog.                Klaus 
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MANDAG DEN 6. FEBRUAR 2023 

 
 

NOMADLAND 

 
USA 2020 
Instr: Chloé Zhao Manus: Chloé Zhao 
Medv: Frances McDormand, David Strathairn, Bob Wells og Linda May.  
Udlejer: 20th Century Studios. Længde: 108 min.  Foto: Fra filmen 
 

 
 

Oscar for ’Bedste film 2021’, Oscar til hovedrolleindehaveren – og et hav  
af andre priser - så muligvis vil man forvente sig noget helt andet end den 
oplevelse man får. Vi er på bunden af det amerikanske samfund, hvor vi 
befinder os blandt de eksistenser, som der ikke er et sikkerhedsnet for.  
Vi følger mennesker, der må leve som nomader for at skaffe sig et 
eksistensgrundlag lige her og nu  – og du kommer til at følge dem – som 
 havde du selv måttet leve sådan – uden drømme – uden udsigter.  
Vi følger USA’s udstødte, som ingen samler op. De må selv finde ud af det. 
Filmen er delvis en dokumentarfilm. Nomaderne er virkelige mennesker, 
 som instruktøren har formået at inddrage i sit værk om livet på bunden.  
       POUL RICHARD 
 
 

 
23 



HVIDOVRE FILMKLUB 2022 - 2023 

 

MANDAG DEN 13. FEBRUAR 2023 

 

 

SMAGEN AF SULT 

 
Danmark 2021 
Instr: Christoffer Boe Manus: Christoffer Boe, Tobias Lindholm  
Medv: Katrine Greis-Rosenthal, Nikolaj Coster-Waldau, Flora Augusta, Nicholas Bro m.fl. 
Udlejer: Nordisk Film Længde: 115 min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 

Filmen handler om et par, der lever et privilegeret liv. På det materielle plan  
har de alt: fed lejlighed, hus i Sverige, en gourmetrestaurant og skønne børn. 
Men som titlen antyder, præges deres liv alligevel af en sult, som måske ikke 
bare er sulten efter Michelinstjernen, der måske ikke kan fylde et liv ud? 
Længes de efter kærlighed, som i øvrigt fører dem ud i et trekantsdrama, eller 
måske bare lidt dybde og mening med det hele. Historien om en familie, der ”vil 
ha’ det hele”, og hvilke omkostninger det får for dem.      
       Birthe 
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MANDAG DEN 20. FEBRUAR 2023 

 

 

C’MON, C’MON 

 
USA 2021 
Instr: Mike Mills Manus: Mike Mills  
Medv: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman  
Udlejer: Scanbox Længde: 108 min. Foto: Fra Filmen 
 

 
 
 

Joaquin Phoenix fik sit store gennembrud i ”Walk the Line”, hvor han fik en 
Oscar for sin rolle som Johnny Cash. I denne film spiller han hovedrollen som  
en anden Johnny, der kører rundt i Staterne og interviewer børn om deres liv  
til sin podcast. Han har ikke selv børn, men bliver nødt til at tage sig af sin  
nevø Jesse, da moderen ikke længere kan. Hvordan skal han gribe det an? 
Filmen er i sort/hvid og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man forholder  
sig til børn. Den giver ingen klare svar, men lader tilskueren selv drage sine 
konklusioner. Det er en varm og kærlig film, måske en ny klassiker.  
        Birthe 
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MANDAG DEN 27. FEBRUAR 2023 

 

 

VENUSEFFEKTEN 

 
Danmark 2021 
Instr: Anna Emma Haudal  Manus: Anna Emma Haudal  
Medv: Johanne Milland Pedersen, Sofie Gråbøl. Lars Mikkelsen, Morten Hee Andersen.  
Udlejer: Scanbox  Længde: 104 min.  Foto: Fra filmen 
 

 
 

Anmelderen Per Juul Carlsen kaldte instruktøren en lille ny stemme i dansk  
film og skrev: ” Der er ingen store heltegerninger i 'Venuseffekten', ingen  
skurke, ingen dumme svin eller altvidende genier. Der er kun nogle ganske 
almindelige mennesker, der triller sidelæns i tilværelsen og mener at have 
fundet ud af, hvem de selv er – indtil de finder ud af, at de har taget fejl.” 
Den unge Liv, der hidtil har levet et meget traditionelt liv, forelsker sig til sin 
egen overraskelse i den eventyrlige Andrea, der lever helt anderledes end  
Liv er vant til. Det sætter gang i en identitetskrise, hvor Liv må sande, at 
kærlighed og familie ikke altid bliver i en bestemt form, men kan se ud på 
mange måder.       Poul Richard 
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      MANDAG DEN 6. MARTS 2023 

 

 

MISS VIBORG 
 
Danmark 2022 
Instr: Marianne Blicher Manus: Marianne Blicher og Rasmus Birch 
Medv: Ragnhild Kaasgaard, Isabella Møller Hansen og Kristian Halken  
Udlejer: Scanbox. Længde: 99 min. Foto: Fra filmen 
 

  
 

To skæve eksistenser - bosat i et socialt boligbyggeri – er hovedpersonerne 
 i denne debutfilm. Den tidligere skønhedsdronning, Solvej, nu 60 år og 
overvægtig, lever af at sælge sine receptpligtige piller til unge og håber en  
dag at få skrabet penge nok sammen til en ferielejlighed i Malaga. Ved et 
tilfælde støder hun ind i den 17-årige Kate, der er på indbrud i nabo- 
lejligheden. De indleder et umage venskab, hvor Kate hjælper Solvej med 
hendes ulovlige aktiviteter. Kate ønsker bare at få råd til at flytte fra sin mor  
og Viborg. Venskabet får sine udfordringer, men filmen fortæller om at livet 
måske har mere at byde på, hvis man ellers tør kaste sig ud i det. Det sker  
da en langturschauffør med forkærlighed for ’store piger’ slutter sig til dem. 
Modtagelsen var delt hos de danske anmeldere: Jyllands-Posten kaldte den 
langtrukken, Magasinet Ekko kaldte den ’drøncharmerende’.  
Alt for Damerne gav den 6 hjerter.    Poul Richard 
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      MANDAG DEN 13. MARTS 2023 
 

 

SIDSTE STREJF AF KÆRLIGHED 

 
England 2020 
Instr: Paul Morrison, Manus: Paul Morrison 
Medv: Dave Johns, Alison Steadman, Graham Cole og Natalie Simpson 
Udlejer: Another World Entertainment Længde: 102 min.  Foto:  Fra Filmen 
 

 
To hundeejere fra hver deres sociale klasse finder sammen, selv om der er klare 
klasseforskelle mellem dem. Han, Dave, er pensioneret sygeplejerske i  
et lejet rækkehus. Hun, Fern, er fraskilt receptionist i en stor villa. Hans hund  
er en glad schæfer, og hendes en vranten skødehund. Det er luftningen af  
netop disse to væsener, som fører til, at de to lærer hinanden at kende.  
Filmen er et eksempel på en meget britisk genre, hvor modne mennesker 
mødes ved et tilfælde. Det udvikler sig til en skæbnesvanger kærlighed,  
men er det muligt at tro på den, når ens liv efterhånden bliver til vinter?  
Dave og Fern må finde balancen mellem at fastholde erindringen om fortidens 
kærlighedsliv og samtidig kunne leve med en ny ledsager uden  
at have for megen nostalgi med i bagagen. Filmen peger lidt i alle retninger 
i temperament og intention, men der er stærke scener undervejs, som alle vil 
kunne relatere sig til. 
       Leif 
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      MANDAG DEN 20. MARTS 2023 
 

 

ROSE 

 
Danmark 2022  
Instr: Niels Arden Oplev  Manus: Niels Arden Oplev 
Medv: Sofie Gråbøl, Anders W. Berthelsen, Søren Malling, Peter Gantzler 
Udlejer: Nordisk Film  Længde: 106 min. Foto: Fra filmen 
 

 
 

 Det man ikke ved, har man ikke ondt af. En rejsebus fyldt med 
forventningsfulde turister på vej til Paris. Året er 1997. Inger er inviteret af sin 
søster og svoger på denne rejse. I bussen proklamerer hun, at hun er skizofren 
og bor i beskyttet bolig. Bussen er fyldt med rejsende, som mennesker er flest, 
fra forskellige samfundslag, med åbenhed og fordomme. Det bliver en rejse, alle 
sent glemmer. Selv om man er skizofren, er man ikke nødvendigvis tabt bag en 
vogn og Inger har en skjult agenda.  
En personlig fortælling, baseret på instruktør Oplevs egen søster. Samme 
instruktør stod også bag publikumshittet ”Ser du månen, Daniel”. 

Poul Brasch 
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            FILM FRA HVOR KRAGERNE ENDER 
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EN FANTASTISK FORTÆLLING 
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