Kirkerne i Rødovre præsenterer
Filmklubben

Aftener i Paradis
Fire fremragende film
7. februar: Som i Himlen
7. marts: Ida
11. april: Korsvejen
2. maj: Den store Skønhed
Alle dage kl. 19.30

Filmene vises i Viften, Rødovre Parkvej 130

7. februar
Som i Himlen (2004)
På toppen af sin karriere rammes den
berømte dirigent, Daniel Daréus, af et
hjerteanfald og trækker sig tilbage til
sin barndomsegn. Modstræbende tager
han ansvaret for det lokale kirkekor og
det vender op og ned på mange ting i
den lille by.
Sprog: svensk, længde: 2 timer og 7 minutter.

7. marts
Ida (2013)
Polen 1961. 18-årige Ida bliver opfordret til
at opsøge sin eneste nulevende slægtning,
en moster, før hun afgiver nonneløftet.
Mødet med mosteren bliver en stor
omvæltning i den unge piges liv. Anne får
at vide, at hun er jøde, og at hendes
forældre blev myrdet under 2. verdenskrig.
Sprog: polsk, længde: 1 time og 19 minutter

11. april
Korsvejen (2014)
Maria er 14 år og står foran at skulle
konfirmeres. Hendes familie er en del af
et fundamentalistisk katolsk samfund.
Maria er fanget mellem to verdener: Hun
lever sin hverdag i den moderne verden
med alle dens fristelser, men hendes
hjerte tilhører Jesus. End ikke Christian,
en dreng, som hun møder i skolens læsesal og fatter nogen interesse for,
kan nå hendes inderste.
Sprog: tysk, længde: 1 time og 46 minutter.

2. maj (2013)
Den store Skønhed
Journalisten og forfatteren Jep Gambardella
færdes i centrum af den romerske
kulturelite, men den dekadente
omgangskreds begynder at gå ham på. Han
søger en større skønhed og indhold i livet,
men i sin søgen får han netop dyrket det
iscenesatte, kunstige og vulgære.
Sprog: italiensk, længde: 2 timer og 15 minutter

praktiske oplysninger:
Sted:

Viften, Rødovre Parkvej 130
tid:

19.30
Billetter:

250kr for alle fire film.
Købes i Viften, eller via viften.dk
Billet til en enkelt film forhandles gennem den enkelte kirke.
Pris 75kr.
Kontakt kirkekontoret i din kirke og hør nærmere.,

