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EBELTOFT FILMKLUB 24. SÆSON
Velkommen til en ny sæson i biografmørket med underholdende, udfordrende og tankevækkende 
film på lærredet.

Medlemskabet omfatter 25 filmklubfilm og 4 fribilletter til Store Bjørns åbne forestillinger. 
Medlemskabet er personligt og kan kun benyttes af medlemmet.

De 25 film er valgt ud fra kendskab til filmene, anbefalinger, anmeldelser, tildelte priser og andet.
Hver filmaften indledes med en kort præsentation af filmen, og efter filmen er der mulighed for at 
diskutere aftenens oplevelse med andre medlemmer i kælderen over en kop kaffe/te og en småkage.

Den 28. marts 2023 vil EFCs ledelse fortælle om skolen og præsentere elevfilm. Efter præsentationen 
serveres der en forfriskning, inden aftenens film sættes i gang.

Tre aftener i løbet af sæsonen vil EFCs lærer Petru Maier fortælle om interessante emner fra filmens verden.

Skolens elever vil på et tidspunkt efterspørge ’skuespillere’ til deres film. Dette annonceres på en film-
aften og er en enestående mulighed for at få et indblik i skolens liv med engagerede unge mennesker 
og skabelse af film.

Har du ideer eller forslag til film, tiltag i klubben, kandidater til bestyrelsen eller bare kommentarer, så 
kontakt bestyrelsen en tirsdag aften eller send mail til info@ebeltoftfilmklub.dk.

Filmklubben har samarbejde med biografen Store Bjørn, så via dens hjemmeside kan du finde klubbens 
program og andre praktiske klubinformationer.

Klubben anvender medlemmernes e-mailadresser til aktuelle informationer, beskeder, ekstrafilm og 
arrangementer, så sørg for klubben altid har din nyeste e-mailadresse.

Rigtig god fornøjelse og på gensyn i filmens forunderlige verden.

Bestyrelsen

Forsidefoto fra Ennio Morricone ( Gentofte kino)



Denne overvældende filmatisering af Honoré de Balzacs berømte roman handler om Lucien, en ung 
ukendt digter i det 19. århundredes Frankrig. Han har store forhåbninger og ønsker at skabe sin egen 
skæbne. Han forlader familiens trykkeri i sin fødeprovins for at prøve lykken i Paris. Lucien er overladt 
til sig selv i den berømte by, og den unge mand opdager hurtigt, hvad der foregår bag kulisserne i 
denne verden, der er viet til loven om profit og forstillelse. En menneskelig komedie, hvor alt kan 
købes eller sælges, litterær succes og pressen, politik og følelser, og i sidste ende dig selv.

20. SEPTEMBER 2022 - KL. 19:00
TABTE ILLUSIONER (149 MIN.)
Instruktør: Xavier Giannoli, Frankrig, 2021
Medvirkende: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Sprog: Fransk
Foto og tekst: Film Bazar

I en jysk provinsby er der tilsyneladende intet nyt under solen. Førtidspensionisten og tidligere skøn-
hedsdronning Solvej, lever helt isoleret med vante rutiner og dyrkning af gamle knuste drømme. På 
sin pensionistknallert tøffer hun rundt med hunden Poul Reichhardt, og supplerer førtidspensionen 
med salg af sine receptpligtige piller i lokalområdet.
Naboens datter, den rodløse og grænsesøgende 17-årige Kate aner ikke hvad hun skal stille op med 
sig selv og sit liv, og i et anfald af kedsomhed bryder hun ind i nabolejligheden, men overraskes af Solvej. 
Nu begynder et spil om hvem, der snyder hvem, men der opstår også et uventet venskab. Måske har 
livet mere at byde på for begge, hvis de bare tør.

27. SEPTEMBER 2022 - KL. 19:00
MISS VIBORG (99 MIN.)
Instruktør: Marianne Blicher, Danmark, 2022
Medvirkende: Ragnhild Kaasgaard, Isabella Møller Hansen, 
Kristian Halken, Josephine Park
Sprog: Dansk
Foto og tekst: Scanbox

DUNE er Oscar nominerede Villeneuves (Blade Runner 2049) instruktion af Frank Herberts legendari-
ske bestseller DUNE. En mytisk og følelsesladet film om vor helt,  Paul Atreides rejse, en brilliant og 
begavet ung mand født til en storladen skæbne, der ligger uden for hans fatteevne. Han må rejse til 
universets farligste planet for at sikre fremtiden for sin familie og sit folk.  EKKO skriver: Det lykkes faktisk 
Denis Villeneuve at omsætte den intrigante eventyrfortælling til en imposant og berusende film. Og 
det gør han med respekt for både det hyldede ophav og for et publikum, der har set brudstykker af 
Frank Herberts indflydelsesrige roman i så godt som alle sci-fi-film, siden den blev udgivet i 1965.

4. OKTOBER 2022 - KL. 19:00
DUNE (155 MIN.)
Instruktør: Denis Villeneuve, USA, 2021
Medvirkende: Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, 
Stellan Skarsgaard, 
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: Warner Bros



I løbet af de fem år, det tog at lave ENNIO, rejste instruktør Giuseppe Tornatore kloden rundt for at 
interviewe mere end 70 anerkendte filmskabere og musikere om Ennio Morricones liv og værker – fra 
Wong Kar Wai, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, John Williams og Hans Zimmer 
til Bruce Springsteen. Disse interviews er splejset sammen med snapshots af Morricones privatliv, 
optagelser fra hans populære verdensomspændende koncertturnéer, klip fra klassiske film med musik 
af Morricone, et væld af anekdoter fortalt af berømte venner og kolleger samt hidtil ukendte arkivop-
tagelser af øjeblikke og begivenheder fra en succesrig karriere, der varede mere end 70 år.

25. OKTOBER 2022 - KL. 19:00
ENNIO MORRICONE (156 MIN.)
Instruktør: Giuseppe Tornatore, Italien, 2021
Medvirkende; Wong Kar Wai, Bernardo Bertolucci, Quentin Tarantino, 
Clint Eastwood, John Williams, Hans Zimmer og Bruce Springsteen.
Sprog: Italiensk
Foto og tekst: Gentofte kino

Da bonden Henry og hans søn tager sig af en skudsåret mand med en pose fuld af pengesedler, får de en 
meget skydeglad flok efter sig. Gruppen påstår at være sheriffer og gør krav på pengene. De ved dog ikke, 
at den gamle bonde bærer på en fortid, som ikke rigtig går hånd i hånd med landbruget. Han taler kun ét 
sprog – dødens. En effektfuld western, der vækker minder om Clint Eastwoods De nådesløse.

11. OKTOBER 2022 - KL. 19:00
OLD HENRY  (93 MIN.)
Instruktør: Potsy Ponciroli, Spanien/USA, 2022
Medvirkende: Tim Blake Nelson, Scott Haze, Gavin Lewis, Stephen 
Dorff, Trace Adkins
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: Film Bazar

Efterårsferie



Dramaet ’I solsortens land’ er en autentisk film om en kvindes kamp mod patriarkatet i Kosovo.
Fahrijes mand er forsvundet under krigen, og samtidig med sorgen kæmper familien økonomisk. Hun 
stabler et lille landbrug på benene, men i det stærkt konservative og patriarkalske lokalmiljø bliver der 
set ned på hendes ambitioner om at forsørge sig selv og sine børn.
Sammen med andre af byens efterladte kvinder tager Fahrije nu kampen op mod samfundets fordømmelse.

15. NOVEMBER 2022 - KL. 19:00
I SOLSORTENS LAND (84 MIN.)
Instruktør: Blerta Basholli, Albanien, 2021
Medvirkende: Ylika Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi
Sprog: Albansk
Foto og Tekst: Reel Pictures

Klassikeren ’Paradisets børn’ – instrueret af Marcel Carné efter manuskript af Jacques Prévert – præ-
senteres her i nyrestaureret form. Titlen refererer, ifølge Prévert, til et teaters galleri befolket af de 
fattigste, men også særdeles medlevende publikummer fra underklassen. Filmens omdrejningspunkt 
er kurtisanen Garance og hendes fire tilbedere, mimikeren Baptiste Debureau, skuespilleren Frédérick 
Lemaître, tyven Pierre François Lacenaire og aristokraten Édouard de Montray. Marcel Carné var et af 
de mest prominente navne i fransk film i 1930erne og 1940erne. ’Paradisets børn’ er dog formentlig 
hans magnum opus, som gennem sin scenografi, skuespil og ikke mindst smukke historie er eviggyldig.

1. NOVEMBER 2022 - KL. 19:00
PARADISETS BØRN (182 MIN.)
Instruktør: Marcel Carné, Frankrig, 1945
Medvirkende:  Arletty, Pierre Brasseur, Maria Casares, 
Jean-Louis Barrault
Sprog: Fransk
Foto og tekst:  Film Bazar

Instruktøren og skuespilleren Yasuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) plejer et på én gang platonisk og 
lidenskabeligt forhold til sin hustru gennem 20 år, manuskriptforfatteren Oto (Reika Krishima). De 
udklækker idéer, mens de har sex eller kører en tur deres i bil, som er mere end bare et transportmid-
del for parret. Men under den harmoniske overflade ulmer konflikterne, og en chokerende hændelse 
bliver springbrættet for Ryûsuke Hamaguchis kontemplative og lavmælt følsomme road trip - bygget 
over en historie af Haruki Murakami.

8. NOVEMBER 2022 - KL. 19:00
DRIVE MY CAR  (179 MIN.)
Instruktør: Ryûsuke Hamaguchi, Japan, 2021
Medvirkende: Hidetoshi Nishijima, Tôku Miura, Reika Kirishima
Sprog: Japansk
Foto og Tekst: Camera film



Filmens instruktør Jessica Nettelbladt og filmklipper Åsa Mossberg ( viceforstander på EFC) præsenterer 
filmen – og vil svare på spørgsmål efter filmen.

Når Erik kigger på billeder af sig selv som barn, så er det som at se en tvillingesøster. En søster, som er 
forsvundet, og hvis plads Erik har taget. Fortiden mindes, og angsten er konstant håndgribelig. Hvordan 
kan sjælen læges, når kroppens minder gør så ondt? Erik begiver sig ud på en pilgrimsvandring. En 
vandring for at læge krop og sjæl, hvor han kan efterlade det, som han har været igennem og finde 
meningen med sit liv. Filmen er optaget over 10 år.

6. DECEMBER 2022 - KL. 19:00 
SÆRARRANGEMENT
DRØMMEPRINSEN  (87 MIN.)
Instruktør: Jessica Nettelbladt, Sverige 2021
Medvirkende: Erik
Sprog: Svensk
Foto og tekst: Bullittfilm

Plattenslageren og drømmeren Mike møder pølseentusiasten Edward. Mike er netop løsladt fra fængslet 
uden nogen planer for livet, og Edward er bare gået i stå. Så da Mike hører om Edwards ydmyge drøm om en 
tysk pølserestaurant i Gutterbee for at skabe fred og forståelse i verden, inspirerer han Edward til at gå efter 
drømmen. De to kaster sig ind i opgaven, og den amerikanske drøm synes lige om hjørnet.

22. NOVEMBER 2022 - KL. 19:00
GUTTERBEE (107 MIN.)
Instruktør og screenplay: Ulrich Thomsen, Danmark, 2021
Medvirkende: Anthony Starr, Ewen Bremmer, W. Earl Brown
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: SF studios

’Skolen ved verdens ende’ hedder filmen, og det er ikke helt forkert, for Lunana er vitterligt den fjerneste 
dal i det bhutanske Himalaya – otte dagvandringer fra nærmeste by og uden elektricitet, internet og 
hvad en moderne bybo ellers måtte have brug for. Og en sådan en er Ugyen, der bor i Bhutans hoved-
stad Thimphu, men egentlig drømmer om at flytte til Australien og gøre karriere som musiker. Desværre 
har hans chef lagt helt andre planer for ham. Som sidste led i uddannelsen udstationeres han som lærer 
i Lunana. Manglen på moderne bekvemmeligheder giver Ugyen abstinenser, men de mennesker, han 
møder, viser sig hurtigt at kunne opveje alle afsavn. Bhutan er kendt for at have afløst brutto-national-
produktet med en slags brutto-lykke-index, og det smitter – især i disse tider.

29. NOVEMBER 2022 - KL. 19:00
SKOLEN VED VERDENS ENDE (110 MIN.)
Instruktør: Pawo Choyning Dorji, Bhutan, 2021
Medvirkende: Sherab Durji, Ugyen Norby Lhendup
Sprog: Bhutan
Tekst og foto: Camera film



Filmens instruktør siger om årets julefilm: ” Der er en bibelhistorie, som går gennem det hele. Jeronicus 
er Job. Han havde alt og mistede alt. Hvordan kommer man videre efter det?” Det lyder næsten som 
White Christmas med gode skuespillere, overvældende kulisser, mange dialoger, flotte kostumer, flotte 
sangnumre, store dansescener, dyb tragedie, overvældende lykke, forunderligt legetøj og så videre. 
Instruktøren er afroamerikaner, og et af hans mål har været at lave en film, som hans egne børn kunne 
spejle sig i. Halvdelen af skuespillerne er sorte, og en del af sangene er inspireret af afrikansk musikstil. 
Men det er ikke brugt på en måde, så det virker som agitation for noget politisk.

13. DECEMBER 2022 - KL. 19:00
JINGLE JANGLE  (122 min)
Instruktør: David E. Talbert, USA, 2020
Medvirkende: Forest Whitaker, Magdalen Mills. 
Danske stemmer: Jesper Asholt
Sprog: Dansk
Foto og tekst: Netflix og Filmklubben

Kunst, kærlighed og melankoli. Et amerikansk instruktørpar, Chris og Tony, skal tilbringe sommeren 
på skriveorlov omkring Ingmar Bergmans hjem på Fårö. Det mystiske og ærkesvenske landskab, hvor 
Bergman boede og indspillede flere af sine mest berømte film, skal inspirere dem til at skrive deres 
næste film. Som dagene går, bevæger de to elskende sig dybere ind i kunsten, men også længere 
væk fra hinanden. Minder om Chris’ første kærlighed ulmer, og grænsen mellem virkelighed og fiktion 
sløres mens filmen-i-filmen langsomt tager form.

10. JANUAR 2023 - KL. 19:00
BERGMANS Ø ( 112 min)
Instruktør: Mia Hansen-Løve, Frankrig, Sverige, Belgien, Tyskland, 
Mexico o. a., 2021
Medvirkende: Vicky Krieps, Tim Roth, Grace Delrue
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: Angel Films

En gruppe unge speleologer drager ned i den Europas dybeste grotte i det uberørte opland i Calabrien, 
Italien og når bunden af Bifurto grotten, 700 m under jordens overflade. Den gamle hyrdes liv på Pollino 
højdedraget flettes sammen med den indtrængende gruppes færd ned i jordens indre. Filmen er et 
næsten ordløst, organisk smukt værk, der skildrer ukendte dybder i livet og naturen. EKKO: Ren magi (5 
Stjerner)

17. JANUAR 2023 - KL. 19:00
GROTTEN (93 min)
Instruktør: Michelangelo Frammartino, Italien, 2021
Medvirkende: Claudia Candusso, Paolo Cossi, Mila Costi
Sprog: Italiensk
Foto og Tekst: Øst for Paradis

Juleferie



I Marvel Studios’ “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” følger vi Shang-Chi, der må se sin mørke 
fortid i øjnene, da han fanges i den mystiske organisation The Ten Rings’ net. Man følger her den 
tilsyneladende helt almindelige fyr Shaun, som dog gemmer på en noget anden fortid, end hvad bl.a. 
hans bedste veninde Katy ved. Shaun hedder nemlig rigtigt Shang-Chi og har haft en barndom fyldt 
med hård kampsports-træning. Shang-Chi kommer på sin vej bl.a. også til at stå ansigt til ansigt med 
sin fortid, der huser sin del af komplicerede familieforhold, som han nu må gøre op med for at finde sin 
egen plads i verden.

31. JANUAR 2023 - KL. 19:00
SHANG-CHI AND THE LEGEND 
OF THE TEN RINGS  (132 MIN.)
Instruktør: Destin Daniel Cretton, USA, 2021
Medvirkende: Simu Liu, Awkwafina, Tony Chiu-Wai Leung
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: Walt Disney Studios

Filmen er dialogløs dokumentar. 
EKKO: Gunda er i høj grad et forsvar for dyrevelfærd.
Men vi får ikke budskabet stoppet ned i halsen, i stedet ophøjer Kossakovsky begrebet politisk filmkunst, 
der har været et skældsord siden 70’erne, ved at åbne vore øjne med en evigt nysgerrig, gudesmuk æstetik. 

7. FEBRUAR 2023 - KL. 19:00
GUNDA (93 MIN.)
Instruktør: Victor Kossakovsky, Norge, 2021
Medvirkende: grisen Gunda
Foto og Tekst: Øst for Paradis og EKKO

Østberlin, 1981. Den ambitiøse forsker Franz rekrutteres af statens sikkerhedstjeneste og sendes på 
hemmelig opgave i Vesttyskland. Han tager opgaven til sig med stolthed og gå-på-mod, men begynder 
efterhånden at betvivle statens værdier og missionens moralske præmis. Hans åbenmundede kritiske 
holdning til systemet begynder langsomt at skabe problemer for ham og han risikerer at blive dømt 
for landsforræderi. Filmen er baseret på den sande historie om den sidste henrettelse i det tidligere 
Østtyskland og er et gribende historisk drama. En autentisk skildring af den barske virkelighed der 
herskede under DDR-styret og dennes ødelæggende indvirkning på individet.

24. JANUAR 2023 - KL. 19:00
PÅ NÆRT HOLD (116 MIN.)
Instruktør: Franziska Stünkel, Tyskland, 2022
Medvirkende: Lars Eidinger, Devid Striesow, Luise Heyer
Sprog: Tysk
Foto og tekst: Angel Films



Den otteårige Nelly har lige mistet sin elskede mormor, og hun hjælper sine forældre med at rydde 
op i moren Marions barndomshjem. Nelly går på opdagelse i huset og i de samme skove hendes mor, 
legede i da, hun var lille pige. En barndom Marion har fortalt Nelly utallige historier fra. Marion tager 
pludseligt alene tilbage til byen, og samme dag møder Nelly en pige på sin egen alder ude i skoven. Pigen 
er i færd med at bygge et træhus, hendes navn er Marion, og hun spørger om Nelly vil være med.

21. FEBRUAR 2023 - KL. 19:00
PETITE MAMAN (73 MIN.)
Instruktør: Céline Sciamma, Frankrig, 2021
Medvirkende: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
Sprog: Fransk
Foto og tekst: Angel Films

En psykotisk Air Force-general starter en proces, der kan ende i en atomkrig, og USA’s præsident og hans 
stab forsøger desperat at redde verden.

BAFTA for bedste film 1965, Bodil for bedste amerikanske film 1965 etc.

28. FEBRUAR 2023 - KL. 19:00
DR. STRANGELOVE (95 MIN.)
Instruktør: Stanley Kubrick, USA, 1965
Medvirkende:  Peter Sellers, George C. Scott, Slim Pickens.
Sprog: Engelsk og Russisk.
Foto og tekst: Netflix

Med sit mest personlige og bevægende værk viser Paolo Sorrentino, hvorfor han ofte bliver sammenlig-
net med Fellini. Mange så ”Den store Skønhed” som en parafrase over Fellini’s Roma; mens  ” Youth” 
gentager tematikker fra ” 8½,” og ” Il divo”  ligner det politikerportræt, som den store mester ville have 
lavet, hvis han ellers havde kastet sig over italiensk politik. Faktisk er Paolo Sorrentinos stil meget langt 
fra Fellinis, men det er også let at se, hvorfor folk tit blander dem sammen. Begge instruktører forsøger 
at nærme sig kunstnerisk sandhed ved at præsentere livet som en tragikomisk cirkusforestilling. EKKO 
gav filmen 6 stjerner.

7. MARTS 2023 - KL. 19:00
THE HAND OF GOD (130 MIN.)
Instruktør: Paolo Sorrentino, Italien, 2021
Medvirkende: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, 
Marlon Joub
Sprog: Italiensk
Foto og tekst: Netflix og EKKO

Vinterferie



I Pig spiller Cage den menneskesky trøffeljæger Robin, der bor alene langt ude i Oregons vildnis. Da 
hans højtelskede trøffelgris bliver kidnappet, må han modvilligt alliere sig med sin mellemmand Amir 
(Alex Wollf fra Hereditary, Jumanji m.fl.) i jagten på gerningsmændene. En jagt, der tvinger Robin tilbage 
til storbyen og ned i gourmetrestauranternes underverden, hvor han må konfrontere sin fortid…

28. MARTS 2023 - KL. 19:00
PIG  (92 MIN.)
Instruktør: Michael Sarnoski, USA 2021
Medvirkende: Nicolas Cage, Alex Wollf
Sprog: Engelsk
Foto og tekst: Reel Pictures

The Lost Leonardo er historien bag Salvator Mundi - verdens hidtil dyreste maleri solgt til 450 millioner 
dollars. Maleriet bliver købt for 1175 dollars på et skummelt auktionshus i New Orleans, hvor restaurato-
rerne opdager smukt udførte Renæssance-prægede penselstrøg under det tykke lag maling fra en billig 
restaurering. Fra det øjeblik bliver Salvator Mundis skæbne dømt til at være bestemt af en umættelig 
søgen på berømmelse, penge og magt. Samtidig med at prisen på maleriet stiger eksponentielt, bliver 
spørgsmålene om billedets autencitet kun mere presserende: Er billedet virkelig malet af Leonardo 
da Vinci? Maleriets rejse rundt i verden optrævler gradvist skjulte agendaer blandt verdens rigeste 
mennesker og hos verdens mest magtfulde kunstinstitutioner. Denne rejse kæder The Lost Leonardo 
sammen og afslører derved, hvordan menneskers interesserer i Salvator Mundi er styret af en trang til 
altoverskyggende magt i så høj grad, at den faktiske sandhed bliver af sekundær karakter.

14. MARTS 2023 - KL. 19:00
THE LOST LEONARDO (95 MIN.)
Instruktør: Andreas Koefoed, Danmark/Frankrig, 2021
Medvirkende: Dianne Modestini, Robert Simon, Alexander Parish, 
Warren Adelson, Yves Bouvier, mm.
Sprog: Engelsk
Foto og Tekst: SF Studios

Da den karismatiske og mystiske Stanton Carlisle (Bradley Cooper) møder den clairvoyante Zeena 
(Toni Collette) og hendes tankelæsende mand Pete (David Straithairn) i et omrejsende cirkus, ska-
ber han sig opskriften på succes og bruger sin nye viden til at svindle og bondefange den rige elite i 
1940’ernes New York.
Med den skønne Molly (Rooney Mara) ved sin side, planlægger Stanton at snyde en farlig forretnings-
mand (Richard Jenkins) med hjælp fra den mystiske psykiater (Cate Blanchett), der kan vise sig at være 
hans største modstander til dato.

21. MARTS 2023 - KL. 19:00
NIGHTMARE ALLEY (150 MIN.)
Instruktør: Guillermo del Toro, USA, 2021
Medvirkende: Bradley Cooper, Cate Blanchett
Sprog: Engelsk
Foto og Tekst: Disney Studios



Tove Jansson er kendt i hele verden for de folkekære mumitrolde og deres magiske univers. 
I det biografiske drama TOVE følger vi den unge billedkunstner i efterkrigstidens Helsinki, hvor hun 
kæmper for at bryde fri af sin berømte faders skygge og skabe sin egen kunst. I byens kunstnermiljø 
møder hun den frisindede politiker Atos Wirtanen, som hun forelsker sig i, men Jansson drages også af 
den kvindelige teaterinstruktør Vivica Bandler, der, på trods af Janssons egen tvivl, tror på at mumitroldene 
er noget helt unikt.

11. APRIL 2023 - KL. 19:00
TOVE (103 MIN.)
Instruktør: Zaida Bergroth, Sverige, 2021
Medvirkende: Alma Pöysti
Sprog: Svensk
Tekst og Foto: Reel Pictures

‘Den perfekte chef’ er ikke kun en masterclass i underspillet, komisk timing fra Javier Bardems side, 
men også en på én gang ætsende og underfundig satire over livet på en helt almindelig arbejdsplads. 
Blanco (Bardem) driver et familieforetagende og håber på at modtage en særlig udmærkelse for sin 
indsats, men så skal alt også stå snorlige. Og det kniber det med. En fyret medarbejder er på hævntogt, 
og gør alt for at spolere chefens nattesøvn. Blancos næstkommanderende er ude i en eksistentiel krise 
og begår fejl, der i en normal verden ville føre til øjeblikkelig fyring. Og så er der marketingpraktikanten, 
som kunne være Blancos datter, men som han ikke desto mindre har et alt for godt øje til. Det må bare 
spinne ud af kontrol!

2. MAJ 2023 - CA. KL. 20:00
DEN PERFEKTE CHEF (120 MIN.)
Instruktør: Fernando León De Aranoa, Spanien, 2021
Medvirkende: Javier Bardem
Sprog: Spansk
Foto og tekst: Camera film

2. Maj 2023 Generalforsamling kl. 18.00.
Let traktement – husk tilmelding. Filmstart kl. ca 20.



PRAKTISK INFORMATIONPRAKTISK INFORMATION
Adresse: I sæsonen 20. september 2022 – 2. maj 2023 viser Ebeltoft FilmKlub film hver tirsdag   
 aften kl. 19:00 i biografen Store Bjørn på Den Europæiske Filmhøjskole, 
 Carl Th. Dreyers Vej 1, 8400 Ebeltoft. Visse uger er undtaget, dette vises i nærværende hæfte. 

Information: www. ebeltoftfilmklub.dk eller kontakt klubben på mail: info@ebeltoftfilmklub.dk

Klubbens bestyrelse: 
 Dan Andersen (forperson + filmgruppen)
 Bettie Bach Brendorp (næstforperson + kasserer)
 Ellen Juul Syberg (sekretær + medlemskartotek)                                                    2176 7244
 Søren Peter Sørensen (administration)  
 Lisbeth Jensen (filmgruppen)  
 Lennart Landsfeldt (filmgruppen) 
 Søren Østergaard (filmgruppen + program)

Klubbens revisor: 
 Inge Hove (revisor)

Fornyelse af medlemskab:
 Medlemmer kan i perioden fra klubbens generalforsamling i maj måned og frem til 
 1. august forny deres medlemskab ved overførsel af kontingent til klubbens bankkonto  
 med anførelse af medlemsnummer + navn.

Nye medlemmer:
 Klubben optager nye medlemmer i det omfang, der er plads i biografen. Anmodning  
 om medlemskab sendes til klubbens mailadresse info@ebeltoftfilmklub.dk med 
 angivelse af navn, telefon, post- og mailadresse. Anmodning kan fremsendes hele 
 året og vil medføre en placering på klubbens venteliste i indgået nummerorden.   
 Senest 1. september vil de nye medlemmer, klubben har plads til, blive kontaktet.

Betaling:
 Kontingent skal indbetales til klubbens konto i Sparekassen Kronjylland Ebeltoft, 
 registreringsnummer 9360, kontonummer 0010974976. Venligst foretag én over-  
 førsel pr. medlem, skriv medlemsnummer + navn som ’tekst til modtager’. 
 Ved ændring af e-mail adresse sendes ny til klubbens mailadresse. 
 Medlemskort udleveres på filmhøjskolen fra 1. filmaften kl. 18.00 og derefter hver   
 filmaften i sæsonen.

Priser og betingelser:
 Almindelige medlemskort, der giver adgang til klubbens 25 film i sæson 2022/2023  
 samt 4 personlige klip til valgfrie, almindelige biografforestillinger i Store Bjørn og 
 øvrige klubarrangementer, koster i alt kr. 600,-. 
 Salg af gæstebilletter er desværre  ikke mere muligt grundet kontraktlige forpligtelser  
 med filmudlejerne.

 Unge under uddannelse kan tegne medlemskab (uden klip til Store Bjørn) for kr. 240,-.

 Bortkomne medlemskort erstattes mod et gebyr på kr. 50,-. Før jul med det antal   
 klip, der var tilbage på kortet og efter jul udstedes nyt kort uden klip.


