
 

Filmpaletten

Sæson 2015/2016

Foreningen

- byder velkommen i Herlev Teaterbio



Det er 10 år siden, Filmpaletten blev stiftet, og i dag er vi ca. 180 medlemmer. Vi glæder 
os til at fejre jubilæet sammen med vores medlemmer den 1. tirsdag i september. Der 
bliver budt på noget godt til både gane og sjæl, så glæd jer til en dejlig aften den 1. sep-
tember, hvor vi byder på et glas vin og lidt mundgodt, inden vi viser den underskønne 
spanske film, Den Store Skønhed.

Vi tager nu fat på et nyt årti og en ny sæson og lover, at vi vil fortsætte med at forkæle 
vores medlemmer med håndplukkede, anmelderroste kvalitetsfilm. Syv film, der alle har 
noget på hjerte; til både glæde, eftertænksomhed og refleksion. For det er det, det hele 
handler om i Filmpaletten. At se nogle dejlige film i hyggelige rammer.

Alle film vises kl. 17:00 den første tirsdag i måneden fra oktober til april i Herlev 
Teaterbio. Fra kl. 16:15 kan man komme og købe forfriskninger i baren og hygge sig i 
foyeren. I oktober og december byder Filmpaletten på et glas vin og snacks, og i april – 
i forlængelse af foreningens generalforsamling – byder vi på sandwich.

Vi gentager også succesen med spisning i Herlev Medborgerhus i november og februar. 
Mod betaling venter en dejlig tapasmenu fra Rickys Køkken. Læs mere om disse mid-
dagsarrangementer på side 7. 

Tegn medlemskab på www.filmpaletten.dk og glæd dig til 7+1fantastiske filmoplevelser. 
Ønsker du nyhedsmail om filmtips, særarrangementer mv. skal du opgive din mail-
adresse, når du registrerer dig som medlem på vores hjemmeside.

Vi ser frem til at åbne dørene til en ny sæson og glæder os til at byde velkommen til både 
nye og trofaste medlemmer. 
 
Ulla Steenvinkel   Birgitte Bjørkman
Formand   Næstformand

Velkommen til 
Filmpaletten

Herlev Hovedgade 107
Tlf. 44947106 • www.vindruenherlev.dk
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Nyd en tapasmenu efter filmforevisning i november og februar. Pris kun 170 kr.

Herlevgårdsvej 18-20 
Tlf.: 26838561
www.rickyskoekken.dk



Terraferma
TERRAFERMA. Italien/Frankrig 2011
Instr: Emanuele Crialese
Medv: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Mimmo Cuticchio
Længde: 88 min.

En italiensk fiskerfamilie stilles over for et skæbnesvangert valg, da de til havs støder på 
en flåde med nødstedte, afrikanske flygtninge. Fiskerne vælger at følge havets lov og 
redde flygtningene, men det moralske valg bringer familien på kant med øens politi, som 
ikke billiger de uvelkomne gæster. I en betagende, solbeskinnet ramme – og med humo-
ren i højsædet - tager ’Terraferma' temperaturen på nogle af de problemer, som den 
illegale indvandring bereder Italien og det øvrige Europa. Og så handler filmen også om 
civilcourage og om at sætte næstekærlighed og anstændighed over lovens bogstav. 
Det er den 47-årige Emanuele Crialeses tredje film om Sicilien. Den udpræget autentisk 
virkende lokalkolorit gør ikke det almengyldige humanistiske sigte mindre klart i den vel-
fortalte film, hvor sammenstillingen mellem de ubekymrede turister, de trængte øboere 
og de forarmede afrikanske flygtninge fremstilles med stor indlevelse, og hvor de moral-
ske dilemmaer stilles uden løftede pegefingre.

6. oktober 2015
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Foto: Camera Film



Lore
LORE. Tyskland/Australien 2012
Instr: Cate Shortland
Medv: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, André Frid, Mika Seidel
Længde: 109 min.

Handlingen udspiller sig i Tyskland i 1945, nær 2. verdenskrigs afslutning. Lore ser sig 
nødsaget til at tage ansvaret for sine fire yngre søskende, da deres nazi-forældre er 
taget af de allierede. Børnene ser for første gang den fulde alvor af deres forældres 
gerninger og står i en håbløs situation, hvor de er ude af stand til at klare sig selv. Med 
udsigt til en sand rædselsrejse sætter de sig for at krydse et hærget land for at nå frem 
til deres bedstemors hjem 900 kilometer længere nordpå. På deres rejse møder de den 
karismatiske, unge Thomas, der viser sig at være jødisk flygtning. Lores verden er splittet 
mellem håb og had. Hun er både fascineret og bange for den unge mand, men ser sig 
nødsaget til at stole på ham; en person, der er indbegrebet af alt, hendes forældre har 
lært hende at frygte og foragte. Lore spilles af Saskia Rosendahl, der en af Tysklands 
mest spændende, unge talenter. Thomas spilles af Kai Malina, der fik sit gennembrud i 
Michael Hanekes film "Det hvide bånd".

3. november 2015
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Foto: Miracle Film



En Due Sad På En Gren 
EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDERADE PÅ TILVARON. Sverige 2014
Instr: Roy Andersson
Medv: Holger Andersson, Nils Westblom, Charlotta Larsson, Victor Gyllenberg, m.fl.
Længde: 101 min.

I Roy Anderssons Guldløve-vinder præsenteres vi for to hvidsminkede forretningsrej-
sende, der har kufferten fyldt med spøg og skæmt-artikler. ’Vi vil gerne have, at folk har 
det sjovt,’ siger de, men selv ligner de døden fra Lübeck. Som i gennembrudsfilmen 
’Sange fra anden sal’ arbejder den hæderkronede svenske instruktør i fantastiske tab-
leauer, der etablerer et egenartet univers, hvor publikum – med Strindberg – må 
erkende, at det er synd for menneskene. Samtidig må vi (heldigvis) grine højt og længe 
af, hvor tosset vi tobenede væsener gebærder os i det gennemkontrollerede og ikke vildt 
humane velfærdssamfund, vi har nedkaldt over os selv. Alt sammen naturligvis iscenesat 
med sans for den djævelske detalje, et drilsk glimt i øjet og masser af uforglemmelige 
optrin og replikker. Filmen er en mildt misantropisk satire over kedsomheden i Sverige, 
men der er også både smukke og vittige passager. Alt er ved det gamle i Roy Anderssons 
seneste film, og det er fremragende. 

 

1. december 2015
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Foto: Camera Film



10 års jubilæum
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I Filmpaletten synes vi, at den smalle film-
kunst er “den store skønhed”. Skønhed 
er måske nogle gange så meget sagt. I 
Filmpaletten har vi også set barske film. 
Film om tragiske begivenheder, om sorg, 
fornedrelse og andre sider af  livets udfor-
dringer. Skønheden, til vores orientering, 
består i facetterne. I kompleksiteten.  I det 
globale udsyn. Grundlæggende i at præ-
sentere film fra andre nationer end vores 
egen kulturkreds. På den måde er filmkun-
sten ‘den store skønhed’. Den bringer os 
i tæt kontakt med den helt store verden. 
Og til en fortælling om vores liv i en eller 
anden forstand. 
Men så er Den Store Skønhed jo også fil-
men, som vi skal se til fejringen af vores 
10-års jubilæum tirsdag den 1. septem-

ber. Paolo Sorrentinos  rejse ind i et uni-
vers af både skønhed og bristede drøm-
me. Og med fantastiske billeder fra Rom. 
Filmen handler om forfatteren Jep Gam-
bardella, der lever et glamourøst liv blandt 
Roms kulturspidser. Men som også er en 
anelse desillusioneret. 
Filmens underskønne billedside gør den et 
10-års jubilæum værdigt. God fornøjelse. 

Tirsdag den 1. september kl. 17.30. 
Vi åbner dørene kl. 16.30, hvor vi byder på et 
glas kølig vin og lidt mundgodt.       
OBS! Husk at medbringe medlemskort for 
2014/2015 eller kvittering på betalt medlem-
skab for 2015/2016 som adgangsbillet. 

LA GRANDE BELLEZZA. Italien. 2013.
Instruktør: Paolo Sorrentino. 142 min.

Velkommen til den store skønhed 
– din filmklub og dens 10-års jubilæum. 

Jubilæum

Filmpaletten
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27. september

1. november

6. december

3. Januar

7. februar

7. marts

Program 2005/2006

Sæsonen 2005/2006

Foreningen

- byder velkommen i Herlev Teaterbio
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Vi gentager succesen fra sidste år, og viser sæsonens sidste film efter med-

lemmernes eget ønske.

Ønskefilm

7. marts 2006

280 kr. incl. medlemsskab og 6 filmforestillinger

(der kan kun erhverves medlemsskab for hele

sæsonen, og der er intet løssalg til de enkelte

forestillinger).

Medlemsskab købes i Herlev Teaterbios billetsalg

eller på Herlev Bibliotek. Sidste tilmeldingsfrist

er den 1. september 2005. Der udstedes et per-

sonligt medlemskort, der fungerer som adgangs-

bevis til forestillingerne.

Den 1. tirsdag hver måned i sæsonen fra oktober

2005 til marts 2006. (Bemærk dog at 1. forestil-

ling vises den 27. september). Alle forestillinger

vises i Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30.

Biograffoyeren åbner kl. 16:30.

Formand Ulla Steenvinkel, tlf. 4484 6613, mail:

ulla.steenvinkel@mail.dk eller Birgitte Bjørkman,

tlf. 4498 8181. Info: www.steenvinkel.dk

Pris:

Indmeldelse:

Tid og sted:

Kontakt:

Pige med perleørering (Bemærk dato)

Manden uden Fortid

Monsoon Wedding

Osama

21 gram

Ønskefilm

teaterbio

HERLEV BYGADE 30 • TLF. 4452 5790 • WWW.TEATERBIO.DK

Film skal ses i biografen
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Arrangementer
Tirsdag den 1. september
Vi ruller den røde løber ud og inviterer 
til jubilæumsarrangement, hvor vi viser 
Den Store Skønhed. Inden filmen bydes 
på et glas kølig vin og lidt godt til ganen.
OBS! Medlemskort for 2014/2015 
eller kvittering på betalt medlemskab 
for 2015/2016 skal forevises. 
(Læs mere om arrangementet andet-
steds).

Tirsdag den 6. oktober
Filmpaletten indleder sæsonen. Inden 
forestillingen bydes på et glas velkomst-
vin og snacks i foyeren. 

Tirsdag den 3. november
Efter filmforestilling venter en lækker 
tapasmenu fra Rickys Køkken i Med bor-
gerhuset ca. kl. 19.30. Pris pr. person 
170 kr ekskl. drikkevarer. Forud-
bestilling til Ricky på tlf. eller mail. (Se 
omtale andetsteds). 

Tirsdag den 1. december
Inden forestillingen bydes på et glas 
rødvin og julekager i foyeren. 

Tirsdag den 2. februar 
Efter filmforestilling venter en lækker 
tapasmenu fra Rickys Køkken i Med bor-
gerhuset ca. kl. 19.30. Pris pr. person 
170 kr ekskl. drikkevarer. Forud-
bestilling til Ricky på tlf. eller mail. (Se 
omtale andetsteds).

Tirsdag den 5. april
Generalforsamling. Der bydes på sand-
wich. Drikkevarer kan købes i baren. 
Efterfølgende takker vi af med at vise 
sæsonens sidste film.

Filmdinner
Nyd en lækker tapasmenu fra Rickys Køkken 
i Medborgerhuset efter film  forvisning den 3. 
november og 2. februar. Servering 
ca. kl. 19:30. Kuvertpris 170 kr. 
ekskl. drikkevarer. 
Bordbestilling senest 
fem dage før på 
tlf. 2683 8561 eller 
mail: mail@rickyskoekken.dk

Program gennem 10 år
Gennem 10 år har Filmpaletten vist 65 
film. Filmpalettens første program udkom i 
2005 med fem programlagte film samt en 
ønskefilm, som medlemmerne valgte efter 
eget ønske ud fra fem mulige. Ønskefilm 
fortsatte til og med 2010, og året efter 
blev programmet udvidet fra seks til syv 
film. I år markeres jubilæet med en ekstra 
film, så vore medlemmer kan glæde sig til  
i alt otte film i denne sæson.

 

Filmpaletten

Sæsonen 2012/2013

Foreningen

- byder velkommen i Herlev Teaterbio

Filmpaletten
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Sæsonen 2006/2007

Foreningen

- byder velkommen i Herlev Teaterbio
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Vi viser sæsonens sidste film efter medlemmernes eget ønske.

Ønskefilm

6. marts 2007

280 kr. incl. medlemsskab og 6 filmforestillinger

Der er intet løssalg til de enkelte forestillinger.
Medlemsskab købes i Herlev Teaterbios billetsalg

eller på Herlev Bibliotek. Der udstedes et person-

ligt medlemskort, der fungerer som adgangsbe-

vis til forestillingerne.
Den 1. tirsdag hver måned i sæsonen oktober

2006 - marts 2007. Forestillingerne vises i Herlev

Teaterbio, Herlev Bygade 30. Biograffoyeren

åbner kl. 16:30, hvor der kan købes øl, vin og

vand. Alle film indledes med kort præsentation.
Inden forestillingerne i december og marts bydes

der på et lille traktement. 
Generalforsamling afholdes den 8. maj 2007.

Formand Ulla Steenvinkel, tlf. 4484 6613

mail: ulla.steenvinkel@mail.dk 
www.filmpaletten.dk

Pris:

Indmeldelse:

Tid og sted:

Arrangementer:

Kontakt:
Hjemmeside:

teaterbio
HERLEV BYGADE 30 • TLF. 4452 5790 • WWW.TEATERBIO.DK

Film skal ses i biografen

Købmanden i VenedigMit indre havKiss kiss bang bangSkildpadder kan flyveForår, sommer, efterår, vinter ... og forår

Ønskefilm

3. oktober
7. november5. december2. januar

6. februar
6. marts

Program 2006/2007
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27. september

1. november

6. december

3. Januar

7. februar

7. marts

Program 2005/2006

Sæsonen 2005/2006

Foreningen

- byder velkommen i Herlev Teaterbio
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Vi gentager succesen fra sidste år, og viser sæsonens sidste film efter med-

lemmernes eget ønske.

Ønskefilm

7. marts 2006

280 kr. incl. medlemsskab og 6 filmforestillinger

(der kan kun erhverves medlemsskab for hele

sæsonen, og der er intet løssalg til de enkelte

forestillinger).

Medlemsskab købes i Herlev Teaterbios billetsalg

eller på Herlev Bibliotek. Sidste tilmeldingsfrist

er den 1. september 2005. Der udstedes et per-

sonligt medlemskort, der fungerer som adgangs-

bevis til forestillingerne.

Den 1. tirsdag hver måned i sæsonen fra oktober

2005 til marts 2006. (Bemærk dog at 1. forestil-

ling vises den 27. september). Alle forestillinger

vises i Herlev Teaterbio, Herlev Bygade 30.

Biograffoyeren åbner kl. 16:30.

Formand Ulla Steenvinkel, tlf. 4484 6613, mail:

ulla.steenvinkel@mail.dk eller Birgitte Bjørkman,

tlf. 4498 8181. Info: www.steenvinkel.dk

Pris:

Indmeldelse:

Tid og sted:

Kontakt:

Pige med perleørering (Bemærk dato)

Manden uden Fortid

Monsoon Wedding

Osama

21 gram

Ønskefilm

teaterbio

HERLEV BYGADE 30 • TLF. 4452 5790 • WWW.TEATERBIO.DK

Film skal ses i biografen



Ida
IDA. Polen 2013
Instr og manus: Pawel Pawlikowski
Medv: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela
Længde: 82 min.

”En perfekt film ... en sjældent sønderrivende historie”, skriver Rasmus Brendstrup fra 
Filmmagasinet Ekko og giver Ida seks stjerner. Ida er en visuelt slående og poetisk film 
om at søge (og finde) sandheden - og sig selv. Historien udspilles i Polen i de tidlige 
1960'ere. Anna har mistet begge sine forældre under Anden Verdenskrig og er vokset 
op i et kloster. Som ung novice er hun klar til at aflægge nonneløftet, men først må hun 
opsøge sin sidste nulevende slægtning. Hendes seksuelt frigjorte og noget letlevende 
tante Wanda vender op og ned på Idas liv, og artige hemmeligheder bringes for en dag. 
Pawel Pawlikowski har ikke kun bedrevet en massivt prisvindende film med en billedside 
af en helt anden verden (i gnistrende sort-hvid). Han har også formået at kaste et friskt 
og fordomsfrit blik på et kontroversielt emne, ikke mindst i Polen, nemlig forholdet mel-
lem katolikker og jøder under Anden Verdenskrig. Helt fortjent fik Ida en Oscar-statuette 
for bedste ikke-engelsksprogede film. 

5. januar 2016
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Foto: Camera Film



Min søns familie
SOSHITE CHICHI NI NARU. Japan. 2012
Instr. og manus: Kore-eda Hirokazu
Medv: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Rirî Furankî
Længde: 121 min.

Ville du vælge dit ukendte, biologiske barn eller det barn du i seks år havde troet var dit 
eget? Den anerkendte japanske auteur Kore-eda Hirokazu (‘Nobody Knows’) vender til-
bage med et nyt rørende familiedrama, som vandt Juryens Pris på Cannes-festivalen 
2013. Arkitekten Ryota og hans kone Midori får vendt op og ned på tilværelsen, da et 
uventet telefonopkald fra hospitalet meddeler dem, at deres seksårige søn Keita blev 
forbyttet ved fødslen og ikke er deres biologiske barn. Nyheden kommer som et stort 
chok, og den ærekære Ryota får pludselig svært ved at føle samme uændrede hengiven-
hed over for Keita som sin kone. Da parret møder den ubekymrede og kærlige familie, 
som har opdraget deres biologiske søn de sidste seks år, begynder Ryota at sætte 
spørgsmålstegn ved sine egne familieværdier, og han må træffe et afgørende valg mel-
lem ‘blodsbånd’ og ‘kærlighed’. Et valg som vil ændre begge familiers liv for altid. Filmen 
er en fremragende fortælling om en fars bratte erkendelse.

 2. februar 2016
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Foto: Reel Picture



Leviathan
LEVIATHAN. Rusland. 2014
Instr. og manus: Andrej Zvjagintsev
Medv: Aleksej Serebrjakov, Roman Madjanov, Jelena Ljadova, Vladimir Vdovitjenkov
Længde: 140 min.

”Leviathan et kraftfuldt mesterværk, der giver årets hovedkonkurrence et løft op til luft-
lagene, hvor englene synger bas med vodkasprukken røst.” Således lød dommen fra 
Politikens Kim Skotte, da Andrej Zvjagintsevs ‘Leviathan’ havde verdenspremiere i 
Cannes. Årets russiske Oscarkandidat stryger hverken magthaverne eller den menige 
befolkning med hårene. Filmen udspilles i en vindblæst by på Kolahalvøen, hvor Kolja har 
indrettet sig med sin anden hustru og sin søn fra første ægteskab. Uheldigvis har byens 
anløbne borgmester udset sig lige netop den grund, som Koljas hus befinder sig på, til 
et større byggeprojekt. Kolja engagerer en gammel advokatven, men individet har ikke 
stærke odds, når først magtbrynden ruller sig ud. De iskolde horisonter domineres af 
skibsvrag og skelettet fra en strandet hval, men selv om symbolikken står lysende klart, 
lodder ’Leviathan’ store menneskelige, moralske og politiske dybder. Mange har sam-
menlignet med salig Tarkovskijs stærkeste film, men Zvjagintsevs værk er mest af alt af 
en monomentalitet, som vi bedst kender det fra den store russiske litteratur.

1. marts 2016
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Foto: Camera Film



Living is Easy With Eye closed
VIVIR ES FACIL CON LOS OJOS CERRADOS. Spanien. 2013
Instr. David Trueba
Medv: Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Ramon Fontserè
Længde: 108 min.

1966. Antonio er en engelsklærer på en lille spansk skole, som ynder at bruge tekster 
fra Beatles’ sange i sin undervisning. Antonio beslutter sig for at rejse ned for at møde 
sit idol, John Lennon, som er i Almeria for at optage filmen “How I won the war.” 
Undervejs samler han to unge op, Belén, en 20-årig gravid pige og teenagedrengen 
Juanjo, som er flygtet fra sin dominerende far. Disse tre umage personer udvikler efter-
hånden et uforglemmeligt venskab. En perle af en film, der er en vidunderlig levendegø-
relse af Spanien såvel som en rørende hyldest til et uforglemmeligt tidsøjeblik, hvor 
Beatles kunne tilbyde helt nye muligheder, idéen om at Strawberry Fields måske kunne 
vare evigt. Vinder af hele seks Goya-priser (Spaniens fornemste filmpris), blandt andet 
årets bedste film, bedste instruktør og bedste manuskript. Antonio spilles af Javier 
Camara, som også kendes for sine roller i flere Pedro Almodovar film, blandt andet “Tal 
til hende”, som han blev belønnet med en European Film Award for.

5. april 2016
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Foto: Filmbazar
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n 300 kr. incl. medlemskab og syv + en filmforestillinger. Der 

er intet løssalg til de enkelte forestillinger. (Det er muligt at 
blive medlem efter sæsonstart til reduceret pris).

Der udstedes et personligt medlemskort, der er adgangs-
bevis til forestillingerne. Medlemskab tegnes på www.film-
paletten.dk og indbetaling sker i bank på konto: Nordea, 
reg.nr: 0146 konto.nr.: 8476 267510. OBS!!! HUSK at 
påføre navn og adresse i meddelelsesfeltet, så vi kan se, 
hvem der er indbetaler. Ved betaling for flere skal ALLE 
navne nævnes. Medlemskort udleveres ved filmforevisnin-
gen i oktober. OBS! For at se jubilæumsfilmen skal man 
dokumentere betaling for sæson 2015/16 eller fremvise 
medlemskort for sæson 2014/2015.

Den 1. tirsdag i måneden kl. 17.00 i Herlev Teaterbio, 
Herlev Bygade 30. Biograf foyeren åbner kl. 16:15 med salg 
af øl, vin og vand. Alle film indledes med kort præsentation.

Se side 7

Kasserer Edith Walbum, tlf.: 6092 8349

www.filmpaletten.dk

Pris:

Indmeldelse:

Tid og sted:

Arrangementer:

Kontakt:

Hjemmeside:

JUBILÆUM: Den Store Skønhed (Spanien)
Terraferma (Italien/Frankrig)
Lore (Tyskland/Australien)
En Due Sad På En Gren og Funderede Over Tilværelsen (Sverige)
Ida (Polen)
Min Søns Familie (Japan)
Leviathan (Ruslland)
Living is Easy With Eyes Closed (Spanien)

1. september
6. oktober   
3. november
1. december
5. januar
2. februar 
1. marts
5. april

Program 2015/2016 

Praktisk info

HERLEV BYGADE 30 • TLF. 4452 5790 • WWW.TEATERBIO.DK

teaterbio Film skal ses i biografen


