Filmklub i Hjerting
Har du lyst til at se en god film sammen med andre og måske sidde lidt og snakke
om den bagefter?
Så var Hjerting Filmklub måske noget.
Vi regner med sammen at se en film om måneden. En film af nyere dato, hvor der
er noget indhold, noget at tænke over, tale om bagefter.
Filmene bliver vist i Hjerting kirkes lokaler på storskærm. Det koster 30 kroner at
være med, men til gengæld får man en gratis forfriskning.
Klubbens program kan fås på kirkekontoret eller ved henvendelse til Arne Mårup,
27 28 96 70, der er klubbens kontaktperson.

Filmklub i Hjerting
Tre gode film i foråret 2019–
se dem med en ven
Stille hjerte
Monica Z
12 years a slave

Filmene starter klokken 19.

Edda Magnasson som Monica Zetterlund i filmen ”Monica Z”

Onsdag d. 30. januar, torsdag d. 14. februar
og torsdag d. 14. marts
klokken 19 i Hjerting kirkes lokaler.
Fri entre. Forfriskninger (rødvin, øl, kaffe) 30 kr.
Alle er velkomne.

Onsdag d. 30. januar: Stille hjerte
I Stille Hjerte (2014), har Bille August samlet en række af Danmarks absolut mest
populære skuespillere - Ghita Nørby, Paprika Steen, Danica Curcic, Morten
Grunwald, Pilou Asbæk, Jens Albinus og Vigga Bro. ”Stille hjerte” er et rørende
familiedrama, som tager det kontroversielle emne, aktiv dødshjælp, op til
diskussion.
Esther og Paul har samlet tre generationer af familien til en weekend sammen,
men der er ikke tale om en helt almindelig familiefest eller sammenkomst, for
denne weekend bliver nemlig den sidste, hvor hele familien er samlet, og før alt
er anderledes. Esther har nemlig besluttet at hun vil dø, og det skal være nu, før
hendes uhelbredelige sygdom ødelægger hendes liv. Søstrene Sanne og Heidi har
accepteret deres syge mors ønske om at dø ved aktiv dødshjælp, før sygdommen
forværres, men som weekenden skrider frem, bliver det sværere og sværere for
familien at håndtere beslutningen.

Torsdag d. 14. februar: Monica Z
Danske Per Fly er instruktøren bag denne prisbelønnede film om den ikoniske
sanger- og skuespillerinde Monica Zetterlund (1937-2005), der var en
ekstraordinær kunstner.
Monica er en ung svensk by-pige, der drømmer om de pulserende jazzklubber i
Stockholm. Hun begiver sig ud på en intens rejse i rampelyset som en berømt
sanger og skuespiller i den gyldne æra af jazz.
Men udenfor rampelyset er sagen dog en anden, for der kæmper hun med
manglende tro på sig selv, sit talent og et turbulent kærlighedsliv.
En smuk film, fuld af musikken fra dengang.

Torsdag d. 14. marts: 12 years a slave
”12 Years A Slave” blev hædret med i alt 3 Oscars for Bedste film, Bedste
kvindelige birolle og Bedste adapterede manuskript. Filmen er baseret på en
utrolig og sand historie om en mands kamp for overlevelse og frihed.
Filmen bygger på Solomon Northups egen biografi fra 1853, der fortæller om den
sorte, veluddannede og frie familiefar Solomon, der i 1841 bliver bortført og solgt
til et liv som slave i sydens barske bomuldsmarker.
Han står overfor en grusomhed, der synes umuligt at rumme, (personificeret som
en ondsindet slaveejer, spillet af Michael Fassbender).
Ghita Nørby og Morten Grunwald i ”Stille hjerte”

Solomons kamp begynder...Han kæmper ikke kun for at holde sig i live, men for at
bevare sin værdighed. I det tolvte år af hans uforglemmelige og forfærdelige
rejse, møder Solomon ved en tilfældighed, den canadiske arbejder Bass (Brad
Pitt). Dette møde vil ændre begges liv for altid...

