Toveklubben
Filmklub
2020 / 2021

Filmklub for pensionister og efterlønnere
boende i hovedstadsområdet.
Du får 24 filmforestillinger for kun kr. 400,- samt mulighed
for at deltage i mange arrangementer til særdeles
rimelige priser.

www.toveklubben.dk

Tirsdag d.8. september 2020 starter vi igen.
Forestillingerne foregår i PALADS TEATRET, AXELTORV, lige ved Vesterport Station.
Dørene åbnes altid kl. 09.00, det kan ændres hvis filmen er længere, se filmomtalen i
programmet.
I sæson 2020/2021 viser vi atter 24 film på tirsdage, normalt fra kl. 10.00.
Prisen:
For medlemskabet og adgang til de 24 film er i alt. kr. 400,00.

Medlem:

Pensionister skal bo i Hovedstadsområdet.
Medlemskortet for sæson 2020/2021 skal være betalt senest fredag d. 31 juli 2020.
I modsat fald vil medlemskabet overgå til et nyt medlem fra ventelisten.
Medlemskortet:
Er personligt og adgang til filmene gælder kun for medlemmet. Alle medlemmer skal
hver gang vise medlemskortet ved indgang til salen. Et krav fra filmudlejerne.
Betaling:
Man kan betale medlemskortet via bank, på: reg. og konto er 53710000365891 over
nettet.
Husk! at skrive medlems nr. i rubrikken ”besked til modtager”. Det kan også betales
til kassereren som sidder på Bogholder Alle 30/ fælleslokale i Vanløse hvilket er gratis.
Dog kun den 22.+23.+24. juni og den 29.+30.+31. juli fra kl. 11 -13, når man står udenfor opgangen nr. 30, skal man gå til venstre rundt om hjørnet, der ligger fælleslokalet.
Kontingent betalt før udsendelse af program, modtager medlemskortet med programmet, ved senere betaling udleveres kortet de 4 første tirsdage i biografen, og er du ikke
blandt dem der kommer inden for denne periode, fremsendes det med posten.
Ekstra arrangementer:
De røde ekstra arrangementer er med tilskud fra klubben og derfor kun for medlemmer. Der skal opgives medlemsnummer ved købet, og der foretages medlemskontrol.
Billetterne kan ikke overdrages til andre uden tilladelse fra kassereren. Ingen må før
forestillingerne sælge billetter til andre arrangementer.
Overtrædelse af ovennævnte regler vil medfører eksklusion af klubben.
Ang. ekstra arrangementer for sæsonen 2020/2021. Hvis der sker ændringer i programmet vil I blive orienteret via E-mail, SMS eller telefon.
Formand: LIS TØNNESEN, LEIFSGADE 13, 2.TV, 2300 B,`KBH. S.
TLF: 21444792., MAIL: lis.tnnesen@gmail.com
Kasserer: MONA CARLSEN, BOGHOLDER ALLE 30, 4. 2720 VANLØSE.
TLF: 28977126, MAIL: mona@toveklubben.dk
Toveklubben bank konto: reg. og konto nr. 53710000365891

Efterår 2020
Tirsdag d. 8. september 2020. Onkel.

Den unge pige Kris bor sammen med sin onkel i Sønderjylland, De passer et landsted og deres daglige gang kører uden
problemer. De har deres egne rutiner og de kan lide det.
Men en dag møder Kris fyren Johannes, som giver Kris nogle
tanker om at rejse væk fra onkelen og finde sig et nyt liv. Men
hvordan skal hun bryde med sin onkel.
Instr: Frelle Petersen, Danmark 2019. 1 t. 46 min.
Øst for Paradis.

Tirsdag d. 15. september 2020. Ud og stjæle heste.

I Norge i vinteren 1999 ser den aldrende mand Trond frem
til at gå det nye årtusinde i møde alene i sin hytte, men en
dag møder han sin nabo, som viser sig at være en gammel
bekendt. De to mødte hinanden for 50 år siden, da Tronds
far var i færd med at forlade familien til fordel for en anden
kvinde. Trond var da en ung mand og oplevede selv en brusende forelskelse – desværre i sin fars nye kone.
Instr: Hans Petter Molland. Norge 2019. 2 t. 3 min.
Camera Film.

Tirsdag d. 22. september 2020. Les Miserables.

En ung betjent tager til Paris for at blive en del af et team,
der tager sig af den groveste kriminalitet i byen. Lidt efter lidt
finder han ud af, at korruptionen i byen er dybere end før anset og går helt op til den øverste del af regeringen. Men kan
man vælte en brik i bunden, kan man vælte det hele.
Instr: Ladj Ly. Frankrig 2019. 1 t. 44 min. Bazar Film.

Tirsdag d. 29. september 2020. Made in Bangladesh.

Shimu stak af hjemmefra som lille pige, da hun fandt ud af
at hendes mor havde lovet hende væk til en mand, hun ikke
kendte. Nu er Shimu blevet 23 og arbejder på tekstil fabrik.
Hun har ikke mange penge, men hun har nogle gode veninder
og en god mand. Men fortiden indhenter hende en dag.
Instr: Rubayat Hossain, Indien 2019. 1 t.35 min.
Øst for Paradis.

Tirsdag d. 6. oktober 2020. En helt almindelig familie.

Pigen Emma Synes selv, at hun har en helt almindelig familie
og er helt tilfreds. Men en dag smider hendes far den bombe,
at han gerne vil være en kvinde. Far og mor bliver skilt og far
bliver til kvinden Agnete. Emma må nu finde sig til rette i en ny
tilværelse. Hendes storesøster Caroline prøver at støtte hende,
men det eneste Emma gerne vil have er hendes far.
Instr: Hynur Palmason, Island 2019, 1 t. 49 min. Øst for Paradis

Tirsdag d. 20. oktober 2020. Sorry we missed you.

Ricky er hoppet fra det ene job til det andet og vil gøre alt for
at brødføde sin familie. Hans kamp bliver mere og mere indsnævret, da det ikke er nemt at finde jobs i nutidens England.
Samtidig skaber han sig fjender rundt omkring, som kulminerer i nogle hårde øjeblikke.
Instr: Ken Loach. England 2019. 1 t. 41 min. Scanbox.

Tirsdag d. 27. oktober 2020. Ser du månen Daniel.

Baseret på den sande historie om fotograf Daniel Rye, der
blev taget som gidsel af ISIS i Syren. Vi følger Daniels kamp for
at overleve, samtidig med at familien derhjemme skal samle
penge sammen for at betale for Daniel. Det bliver en kamp
mod tiden og med livet på spil.
Instr: Niels Arden Oplev. Danmark 2019. 2 t. 18 min.
Nordisk Film.

Tirsdag d. 3. november 2020. Judy.

Den verdensberømte stjerne Judy Garland er taget til London
med sin familie i 1968 for at synge til nogle udsolgte koncerter.
Men med problemer i bagagen som alkohol og pillemisbrug
bliver det en hård rejse for Judy.
Instr: Rupert Gould. USA 2019. 1 t. 58 min. Scanbox.

Tirsdag d. 10. november 2020. Transit.

Under anden Verdenskrig får Georg en muglighed for at flygte
fra det besatte Paris, da han kommer i besiddelse af en afdød
forfatters identifikationspapir. Han flygter til Marseilles med
planer om at rejse videre ud af landet, men hans rejse afbrydes, da han møder den unge kvinde Marie, som desperat
leder efter sin ægtemand – den selvsamme, forfatter, hvis
identitet Georg har påtaget sig.
Instr: Christian Pretzold. Tyskland 2018. 1 t. 41 min.
Camera Film.

Tirsdag d. 24. november 2020. Downton Abbey.

Da man får besked om, at selveste Kong George V og dronning
Mary vil aflægge Downton Abby et visit, er familien Carwley og
abbediets tjenestestab på den anden ende. Alle ser frem til det
royale besøg, ikke mindst køkkenet og tjenerne, som derfor
bliver skuffet, da de hører, at kongehuset vil sende sin egen
stab. Der må derfor tænkes kreativt for at stille Downton Abby
i det mest favorable lys.
Instr: Michael Engler. England 2019. 2 t. 2 min. UIP

Tirsdag d. 1. december 2020. Claire Darling.

Den ældre dame Clarie Darling vågner op en dag i sit livs
efterår og har besluttet sig for at dette skal være hendes sidste
dag her på moder jord. Hun begynder at pakke alle sine ting
sammen og åbner et loppemarked ude foran sit hus. Men i
løbet af dagen oplever hun små ting, som måske giver hende
mere kærlighed til livet.
Instr: Julie Bertuccelli. Frankrig 2018. 1 t. 41 min. Shadows.

Tirsdag d. 8. december 2020.
Aretha Franklin: Amazing Grace.

I 1972 besluttede den amerikanske soulsangerinde Aretha
Franklin at indspille en plade i en kirke i Los Angels for at vende
tilbage til sine rødder og hylde sine idoler. Hele pladen blev
samtidig optaget og blev til en koncertfilm.
Instr: Alan Elliott/Sydney Pollack. USA 1972. 1 t. 29 min.
Mirale Film.

Forår 2021
Tirsdag d. 5. januar 2021. Kød og Blod.

Pigen Ida mister sin mor i et tragisk trafikuheld. Hun flytter
ind hos sin tante Bodil og hendes sønner. I starten virker alt
normalt og huset er fuld af kærlighed. Men lidt efter lidt opdager Ida, at Bodil er overhovedet i et forbrydersyndikat. Ida er
allerede blevet en del af familien og skal indsnævres i Bodils
forretning.
Instr: Jeanette Nordahl. Danmark 2020 1 t. 29 min. Scanbox.

Tirsdag d. 12. januar 2021. The Two Popes.

Pave Ratzinger og Cardinal Jonge snakker sammen bag Vatikanets vægge om guds betydning i hverdagen. Måske skal der
mere til, for at gud får en mere central plads i alle menneskers
hjerte. De to mænd har hver deres meninger om disse store
spørgsmål.
Instr: Fernando Meirelles. USA 2019. 2 t. 5 min.
Scanbox/Netflix.

Tirdag d. 19. januar 2021. Parasite.

Familien Kim er en af de mange fattige i Syd Koreas slum. De
tjener penge dag for dag og klarer sig gennem de mest banale
ting. Da sønnen Woo bliver ansat som lærer hos en rig familie,
får han ansat sin familie lidt efter lidt. Det hele ser ud til at blive
bedre, men pludselig sker der nogle overraskelser, som ingen
forventede.
Instr: Joon Bong Ho. Sydkorea 2019. 2 t. 12 min. Camera Film.

Tirsdag d. 26. januar 2021. Usynlig Hjerte.

Vi følger 3 skæbner i København. Niklas prøver at starte et nyt
liv efter en stofdom. Han stater som pædagog og skal arbejde
med handicappede. Victoria er taget hjem til Danmark efter
en hård oplevelse som pornostjerne i USA. Hun har nu fået et
barn og skal forsøge at klare sig selv. Frederik er Niklas lillebror og er ved at blive en del af en bande, som vil have ham til
at gøre flere ulovlige ting.
Instr: Lauritz Flensted Jensen. Danmark 2019. 1 t. 29 min.

Tirsdag d. 2. februar 2021. De særlige.

Bruno og Malik er et meget umage makkerpar: Bruno er midaldrende, jødisk ungkarl, og Malik er muslimsk familiemand,
men netop deres forskellige livsførelse og forudsætninger
gør deres venskab og partnerskab ekstraordinært og får dem
hver især til at bryde vanetænkningen i deres fælles projekt,
nemlig at tage sig af og skabe bedre rammer for de autistiske
børn og unge, som samfundet har glemt.
Instr: Oliver Nakache og Eric Toledano. Frankrig. 2019.
1 t. 54 min. Scanbox.

Tirsdag d. 9. februar 2021. Krudtønden.

Den sande historie om terrorangrebet på Krudttønden og ved
Synagogen i Krystalgade. Vi følger 4 forskellige mænd. Filmmanden Finn Nørgaard, som blev dræbt ved angrebet, politimanden Rico, som slog gerningsmanden ihjel, vagten Dan
Uzan, der blev skudt ved Synagogen og Omar, der er gerningsmanden. De fire mænds liv bliver rodet ind i hinanden.
Instr: Ole Christian Madsen. Danmark 2020. 1 t. 42 min.
SF-film.

Tirsdag d. 23. februar 2021. The Cave.

Under den syriske storby Al Ghouta slanger sig en labyrint
af gangsystemer kaldet ”The Cave”. Her er oprettet et underjordisk hospital, og her fragtes de civile fra de russiske
bombardementer af byen ned for at blive behandlet af den
unge, kvindelige læge Amani Ballour og hendes stab af frivillige sygeplejersker, læger og kirurger, som kæmper for deres
medmenneskers liv trods håbløsheden.
Instr: Feras Fayyard. Syrien 2019. 1 t. 47 min. Camera Film.

Tirsdag d. 2. marts 2021. De forbandede År.
Filmen starter kl. 09.45

De tyske tropper invaderer Danmark. Industrigiganten Karl
Skov beslutter sig for, at det bedste at gøre er at arbejde
godvilligt for tyskerne, hvis man skal beskytte sin familie. Et
nødvendigt onde. Hans kone Eva er meget imod hendes mand
beslutning. Samtidig begynder en gruppe unge mennesker at
danne modstand mod de tyske tropper.
Instr: Anders Refn. Danmark 2020 2 t. 32 min. Scanbox.

Tirsdag d. 9. marts 2021. Fishermans Friends.

Pladeproduceren Jim har brug for et hit. Han er tæt på at
miste sit job og han er ved at ramme bunden. Men en dag
møder han en gruppe fiskere, som viser sig at have nogle
skønne stemmer. Han siger til dem, at han kan skaffe dem en
pladekontrakt. Først tror de ikke på Jim, men lidt efter lidt
begynder det hele at tage form.
Instr: Chris Foggin. England 2019. 1 t. 52 min. Scanbox.

Tirsdag d. 16. marts 2021. La Belle Epoque.

Victor er i en krise. Han har mistet sin kone og ved ikke hvor
hans liv skal gå hen. En dag møder han kvinden Margot på en
cafe og de begynder at snakke. Et venskab udvikler sig, men
Margot går rundt med en stor hemmelighed.
Instr: Nicolas Bedos. Frankrig 2019. 1 t. 55 min. Bazar Film.

Tirsdag d. 23. marts 2021. Rocketman.

Historien om popstjernen Elton John, der voksede op som den
fattige dreng Reginald Dwight med nogle fraværende forældre
og en elsket bedstemor. Reginald bliver venner med sangskriveren Bernie Taupin og sammen indleder de en succesfuld
rejse op af rangstien og hitlisten. En musikalsk rejse, fuld af
kærlighed og sorger.
Instr: Dexter Fletcher. England 2019. 2 t. 1 min. UIP.

Tirsdag d. 30. marts 2021. Kollison.

En rigsmandsfamilie bliver udsat for en tragisk hændelse og
bliver revet fra hinanden. Hvert medlem af familien begræder
tragedien på hver deres måde, men i bund og grund burde
man bare tale om tingene.
Instr: Mehdi Avaz. Danmark 2019. 1 t. 57 min. Nordisk Film.

Ekstra arrangementer 2020
Tirsdag den 8. september stater vi igen efter sommerferien.
Ved den første filmforestilling tirsdag den 8.september 2020 er Toveklubben vært for en kop kaffe/the samt en bolle eller et stk. kringle, det bliver
udleveret i Palads forhal.
Lørdag den 15. august til den 19. august går turen til Bornholm vi skal bo
på hotel Allinge og herfra er der ture til bla. Hammershus og Østerlars
kirke.
Svendborg turen blev ændret til 4.-5. september, håber alle der er tilmeldt,
stadig kan komme med på turen.
Fredag den 11. september tager vi en tur til Birkegårdens Haver, da det er
knap med tiden for tilmelding, hvis vi skal holde os til det, som vi plejer, er
der åbnet for tilmelding frem til den 25 august. Vi kan være 50 stk. vi skal
med bus og prisen er kr.300.Fredag den 6. november afholdes den årlige generalforsamling i Klærkesalen på Sct. Joseph, Griffenfeldsgade 44. Klubben byder på lidt spiseligt og
1 øl/vand.
Tirsdag den 17. november er der ingen film. I stedet tager vi på juletur
til De Hvide Svaner hvor der er spisning og musik samt en lille svingom.
Pris kr. 300.- max 200 personer, tilmelding fra den 20/10 – 3/11.
Tirsdag den 8 december arbejder vi på et besøg i Påfuglen.
Ang. Ekstra arrangementer for sæsonen 2020/2021, hvis der sker ændringer i programmet vil I blive orienteret via E-mail, SMS eller telefon.

Ekstra arrangementer 2021
Tirsdag den 5 januar starter vi igen efter juleferien.
Februar måned tager vi en tur til Naverhulen i Helsingør.
Fredag den 26 marts 2021 afholdes den årlige generalforsamling i Klærkesalen på Sct. Joseph. Griffenfeldsgade 44. Klubben byder på lidt spiseligt
og 1 øl/vand.
I april måned arbejder bestyrelsen på en tur til Sønderjylland i 5 dage.
Herom senere.
I maj måned tager vi turen til Berlin op igen, der vil komme nærmere
herom senere enten via. e-mail eller SMS.
Alle ovennævnte ture m.m. er noget som bestyrelsen foreslår, men vi kan
ikke garantere at det bliver til noget.
Ang. Arrangementer fra Danske Seniorer vil de blive oplyst i Senior bladet. *)
*) Billetterne kan købes i Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 Kbh. Kan
købes fra 1 august 2020. nærmere oplysninger vil komme i Senior Bladet.

Medlemsfordele
Medlemsfordele – gode rabatter for klubbens medlemmer:
Ved den første filmforestilling tirsdag den 8 september 2020 er Toveklubben
vært for en kop kaffe/the samt en bolle eller et stk. kringle, det bliver udleveret i Palads forhal.
Danske Seniorer
Toveklubben er medlem af Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, tlf.
35372422, www.danske-seniorer.dk , e-mail: info@danske-seniorer.dk ,
eksp. mandag-torsdag kl.10-15 fredag: kl.10-14, ferie de 3 første uger af juli
måned.
Alle medlemmer af Toveklubben kan købe rejser, ture og øvrige arrangementer.
Vi vil få rabat via Danske Seniorer, der vil med Danske Seniorer’s blad være
en side der omfatter rabatter, du vil også kunne se den opdaterede liste på
deres hjemmeside www.danske-seniorer.dk, klik på medlemsfordele. Deres
rabat-katalog vil løbende blive opdateret og den vil bla. omfatte ferie, teater
og shows, restauranter m.m. .
Du skal huske dit medlemskort.
Ang. Arrangementer
fra Danske Seniorer
vil det blive oplyst i
Seniorer bladet*)
*) billetterne kan købes
i Danske Seniorer
Griffenfeldsgade 58 Kbh.
Der åbnes for salg
fra 1 august 2020.
Nærmere oplysninger
vil komme i Seniorer
bladet.
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