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BIO PARADIS - 
kan nu endelig, efter det lange spilleforbud, igen indbyde sognenes længselsfuldt hungrende, entusiastiske 
filmpuplikum til efterårets spændende forestillinger. 

Det er lykkedes for biografens kunstneriske ledelse at sammensætte et spændende repertoire, som vil 
udfordre vore kinomatografiske smagsløg. 

Som altid holder vi gammeldags pause - med et lettere traktement - på et 
spændende sted midt i filmen. (popkorn er tilladt!)  

Vi ses! - når vi ser.           Don C - direktør 

Green Book 

En historie fra det virkelige liv om 
venskabet mellem Don og Tony. 

Vi starter i New York. Don er dør-
mand i en natklub, og Tony er en 
feteret jazz-pianist. 

Don er hvid og Tony er ikke-hvid. 
Tony hyrer Don som sin chauffør 
og hjælper på en tourné til sydsta-
terne. 

Hvid mand er tjener for ikke-hvid 
mand i 60-ernes farvefobiske 
USA!  - UPS! 

Filmen er med Viggo Mortensen 
og den fik en Oscar!

Ser du månen Daniel 

Her er der dramafilm med høj-
spænding, bygget over Puk 
Damsgaards bog l fra 2015. 

Det er historien om den danske 
fotograf Daniel Rye, som var gidsel 
hos Islamisk Stat i Syrien i over et 
år. 

Et stort psykologisk drama om 
overlevelse, og venskabet mellem 
Daniel og den amarikanske 
journalist, James Foley.  

Gidselforhandleren Arthur får en 
nøglerolle i kampen for Daniels 
frigivelse. 

Te med Mussolini 

En gruppe engelske damer lever i 
deres egen lille tidslomme i 
Firenze. Vi befinder os i Firenze i 
30-erne. Det er Mussolini-tid.  

Kvinderne er fuldstændig ude af 
trit med virkeligheden og ser ikke, 
hvad det er, der foregår.  

De opponerer men gør det i pagt 
med deres drømme og fantasier - 
og ignoreres derfor på det grove-
ste. 

Men kvinder er de nu en gang, og 
derfor får de det altid, som de vil - 
til sidst. 

17. se
ptember 19:30

29. oktober 19:30

26. november 19:30


