
  

PROGRAM FOR MARTS 2023 
 
 

METER I SEKUNDET 

MARIEs liv bliver vendt op og ned, da hun – lettere modvilligt – 

tager fra København til Velling i Vestjylland, fordi hendes livs 

kærlighed, RASMUS, har fået job som lærer på en højskole. Mens 

Rasmus hurtigt suges ind i højskolelivet, er mødet med Velling et 

kulturchok for Marie, der med sine malplacerede tirader gang på 

gang oplever, at hun ikke hører til blandt de lokale. Langsomt 

begynder hun dog at lytte mere, end hun taler, og lærer, at 

Velling måske alligevel er et sted for hende – og at hun selv har 

noget at tilbyde det lille samfund med den brevkasse, hun 

skriver. METER I SEKUNDET er en film om at falde til i de korte 

sætningers land – og om at falde til i sig selv. 

Filmen, der er instrueret af Hella Joof, vises 1. og 2. marts kl. 

19.30. 

 

 

 

 

 

 

 



FOLK OG RØVERE I KARDEMOMME BY 

”Kardemomme by er en hyggelig og travl lille by fuld af smilende 

mennesker, med egen sporvogn og verdens flinkeste politimand. 

En by, hvor alt ånder fred og idyl – hvis det altså ikke lige havde 

været for de tre røvere Kasper, Jesper og Jonatan. Røverne bor 

lige uden for den fredelige Kardemomme by, og når de har brug 

for noget, sniger de sig bare ind til byen og stjæler det. En dag 

bliver røverne arresteret og anbragt i byens fængsel. Men da en 

brand bryder ud, får trioen en ny chance for at bevise over for 

byen, at de er mere end bare røvere. Mon det lykkes dem at 

komme tilbage på sporet? Glæd dig til at opleve Thorbjørn Egners 

elskede fortælling om Kardemomme by i en helt ny 

animationsfilm for hele familien. Mød de tre røvere, tante Sofie 

og politimester Bastian i denne energiske og farverige film, og 

hør alle de berømte og velkendte sange i en ny skikkelse.” 

Filmen vises 5. marts kl. 13.30. 

 

 

KYSSET 

Danmark, 1913. Rygterne om en snarlig verdenskrig høres som 

et ekko op gennem Europa. Anton Abildgaard er en nobel og 

pligtopfyldende ung mand, hvis højeste prioritet er at afslutte sin 

officersuddannelse i kavaleriet med ære. Det bliver en 

skæbnesvanger aften, da han bliver inviteret til bal hos den 

lokale Baron Løvenskjold. Anton byder intetanende husets 

smukke datter Edith op til dans, men da det viser sig at hun er 

lam efter en tragisk rideulykke, rammes den unge løjtnant af 

skyldfølelse over at have sat pigen i forlegenhed. Han får stor 

medlidenhed med hende, mens hun forelsker sig brændende i 

ham. Medynk og stolthed gør dog, at Anton ikke kan være ærlig 

overfor hende, og i sine forsøg på at gøre det rigtige, graver han 

sig dybere ned i et uoverskueligt net af løfter og løgne. Imens 

rykker krigen med faste taktslag tættere på og truer med at 

besegle Anton og Ediths fælles skæbne for altid… 

På rollelisten ses Esben Smed, Clara Rosager, Lars Mikkelsen, David Dencik og Rosalinde Mynster. 

Filmen vises 5. marts kl. 16.00, 8. og 9. marts kl. 19.30 samt 12. og 19. marts kl. 16.00. 

Kysset er en Biografklub Danmark-film. 

 

 

 



ASTERIX & OBELIX I DRAGENS RIGE 

Det er år 50 f.Kr. Kejserinden af Dragens Rige er netop blevet 

fængslet efter et statskup opildnet af forræderen Prins Deng Tsin 

Qin. Med hjælp fra købmanden fra Fønix, Finalthesis, og hendes 

trofaste livvagt Mai Wei, flygter kejserindens eneste datter 

Prinsesse Sass-Yi til Gallien for at bede om hjælp fra de to gæve 

gallere Asterix og 

Obelix, som takket være deres trylledrik har overmenneskelige 

kræfter. 

Der ingen tvivl om, hvem der kan redde prinsessen og det ganske 

rige. Vores to uadskillelige helte sætter alle sejl til for at hjælpe 

den skønne prinsesse med at redde hendes mor og befri hendes 

land. En stor og eventyrlig rejse for Asterix og Obelix starter på 

deres vej mod Dragens Rige. Men Cæsar og hans magtfulde hær 

tørster efter en ny erobring, og er også på vej mod Dragens 

Rige… 

Filmen vises 12. marts kl. 13.30. 

 

EN DEJLIG MORGEN 

Den unge freelanceoversætter Sandra (Lea Séydoux) er alene 

om at tage sig af sin 8-årige datter Linn (Camille Leban Martins) 

samtidig med, hun regelmæssigt besøger sin far Georg (Pascal 

Greggory), der bliver stadigt mere svækket af en 

neurodegenerativ sygdom, der på relativt kort tid har gjort ham 

ude af stand til at varetage nogle af de mest almindelige 

dagligdagsfunktioner, da både synet og hukommelsen svigter. 

Kort tid forinden fungerede han endnu som professor i filosofi, 

men nu er fokus flyttet til at finde den rette omsorg for ham i 

nye omgivelser. En livsomvæltning, han ikke selv helt forstår og 

endnu mindre ønsker at finde sig tilrette med, hvilket skaber 

talrige problemer for Sandra, når han gang på gang stikker en 

kæp i hjulet. Georg savner inderligt sin kone Francoise (Nicole 

Garcia), som han er blevet separeret fra 25 år tidligere, men hun 

findes stadig i deres liv. En dag møder Sandra tilfældigvis sin 

gamle ven Clément (Melvil Poupard); de to har ikke set hinanden 

ganske længe. Uantastet han er i et andet forhold og selv har en søn, indleder de en affære, 

selvom de begge ved bedre. 

Titlen skal således ikke tages helt for pålydende, der stikker naturligvis noget under, men i sine 

lyseste øjeblikke er livet og kærligheden altid at suge den bedste næring af og filmen rummer 

desuden en god portion humor. Titlen Un beau matin er hentet fra et digt af poeten Jacques 

Prévert – findes der i øvrigt noget mere livsbekræftende end Paris ved morgenstund med gaderne 

fyldt af travle parisere, der nyder en hurtig kop kaffe sammen med den obligatoriske croissant på 

en af de utallige caféer rundt om i gadebilledet? Måske bliver næste morgen bedre end den 

foregående. 

En dejlig morgen er instrueret af Mia Hansen-Løve, der modtog Label Europa Cinemas-prisen for 

sit arbejde med En dejlig morgen på filmfestivalen i Cannes 2022, en pris der siden 2003 er uddelt 



af en jury tilknyttet sammenslutningen af europæiske artbiografer på forskellige filmfestivaler. 

Æren er i Cannes tidligere tilfaldet film som Deniz Gamze Ergüvens Mustang i 2016 og siden to 

gange Jonas Carpignanos for A Ciambra – Et hjørne af Italien og senest Chiaras valg. 

Filmen vises 14. og 15. marts kl. 19.30. 

 

MUMIFARS EVENTYR 

MUMIFARS EVENTYR er det nyeste filmkapital i historien om 

mumitroldenes fortryllende univers, baseret på Tove Janssons 

højtelskede børnebøger. Da stakkels Mumi bliver sengeliggende 

efter et hvepsestik, vil Mumifar muntre ham op med historier 

fra sin eventyrlystne fortid. Mumifar fortæller hjerteligt om sin 

barndom, om hvordan han flygtede fra sit børnehjem, og om 

mødet med en kendt opfinder. Han fortæller også Mumi om 

dengang, han sejlede med en båd på et vildt og stormende hav 

og hvordan, han reddede Mumimor - og sød kærlighed opstod… 

MUMIFARS EVENTYR inviterer os atter ind i det velkendte og 

magiske mumi-univers, der sidst tryllebandt danske 

biografgængere i MUMITROLDENES VINTER. 

Filmen vises 19. marts kl. 13.30. 

 

 

 

 

 
EMPIRE OF LIGHT 

Det romantiske drama 'Empire of Light' fokuserer på en 

kærlighedshistorie, som udspiller sig omkring en biograf i en 

engelsk havneby i 1980'erne. 

Oscar-vinderen Olivia Colman, som er kendt fra The Father 

ogThe Favourite, kan ses i en af de bærende roller i filmen. Hun 

spiller overfor en anden Oscar-vinder, nemlig Colin Firth. De to 

har tidligere optrådt sammen på det store lærred i 

filmenHelligdag fra 2021. 

De får selskab på rollelisten af Harry Potter-skuespilleren Toby 

Jones og Micheal Ward, som nok er bedst kendt fra tv-serien 

'Top Boy'. 

Filmen er skrevet og instrueret af instruktør Sam Mendes, der 

tidligere har stået bag 1917, American Beauty samt James Bond-

filmene Skyfall og Spectre. 

Filmen vises 22. og 23. marts kl. 19.30.  

 

 
 
 
 
 



 
BUKLERNE FLYTTER IND HOS PEDDERSEN OG FINDUS 

Buklere er små skabninger, der har brug for kaos for at trives. 

De lever skjult, men kan lugtes en gang imellem. Du kender dem 

som de små væsner, der bor hos Peddersen og Findus, men før 

det, boede de i en gammeldags og kaotisk landbutik. Her kunne 

de snuppe alt, hvad de havde brug for, og de levede lykkeligt ... 

indtil butiksejeren døde. Den nye ejer var et fanatisk 

ordensmenneske, der hadede små kryb. Dette er historien om 

tre små buklere, Svunja, Tjorben og Smartö, der begiver sig ud 

på en rejse for at finde et nyt hjem og redde deres stamme. Der 

er masser af udfordringer på den eventyrlige ekspedition. Ikke 

mindst må de lære at arbejde sammen og følge buklernes 

motto: "Aldrig bare jeg alene, altid VI sammen!" 

Filmen vises 26. marts kl. 13.30. 

 

 

 

 

NIELS BOHR: VERDENS BEDSTE MENNESKE 

Få kan sætte præcise ord på, hvem Niels Bohr egentlig var og 

hvilket aftryk, han har sat på verden – men i Anna von Lowzows 

og Marie Breyens film, ’Niels Bohr: Verdens bedste menneske’, 

får vi endelig en sammenhængende og levende fortælling om en 

dansker, der i det 20. århundrede nok fik sat det største aftryk 

på verdensplan. Hvordan lykkedes det Niels Bohr allerede som 

38-årig at blive tildelt Nobelprisen? Hvorfor var Tyskland, 

Rusland, USA og England i kapløb om at få fat i Niels Bohr under 

2. verdenskrig? Hvorfor blev Niels Bohr Instituttet et mekka for 

fysik, som alverdens forskere valfartede til? Og var det Niels 

Bohr, der opfandt atombomben? Alt dette er kædet sammen i en 

smuk og fængende film om en mand, der gjorde sit yderste for 

at redde en verden i kaos og krig. 

Filmen vises 26. marts kl. 16.00. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



USTYRLIG 

Året er 1933, og samfundet har meget bestemte forventninger 

til, hvordan unge kvinder skal opføre sig. 17-årige Maren er vild 

og uregerlig, og hun bliver sendt på kvindeanstalten Sprogø for 

at blive tilpasset. Opholdet på Sprogø har den modsatte effekt 

på Maren, som får tændt en gnist i Sørine, der efter 6 år på 

anstalten ellers er blevet tilpasset tidens normer og anstaltens 

forventninger. Langsomt får de opbygget en fortrolighed og et 

venskab, der ender med at få konsekvenser for både Maren og 

Sørine. 

På rolleslisten ses bl.a. Jessica Dinnage, Emilie Koppel, Lene 

Maria Christensen og Danica Curcic. 

Filmen vises 28. og 30. marts kl. 19.30 samt 2. april kl. 16.00. 

 

 

 

 

 

BYTTE BYTTE BABY 

Cecilie og Andreas skal være forældre, og det skal Liv og Malte 

også. Forude venter ni måneders sød ventetid med den perfekte 

graviditet, lige indtil de opdager, at fertilitetsklinikken har 

ombyttet de befrugtede æg. Den alternative Liv er gravid med 

kontrolfreaken Cecilies baby, og babylykken bliver med ét vendt 

på hovedet. Den umiddelbare løsning er at bytte babyer ved 

fødslen, men dilemmaet sætter gang i en lavine af absurde 

konflikter. De to kvinder må nærmest bytte liv, mens deres 

forvirrede mænd forsøger at navigere helskindet igennem den 

nu knapt så søde ventetid… 

I hovedrollerne ses Mille Dinesen, Katinka Lærke Petersen, Lars 

Ranthe og Kasper Dalsgaard. 

Filmen vises 29. marts kl. 19.30. 

 

 

 

Glæd dig til næste Biografklub Danmark-film, Steven Spielbergs ”The 

Fabelmans”, som vises i biografen i begyndelsen af april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENIORBIO 
 
ÅBENBARINGEN 
Jacques er en talentfuld journalist, der har ry for at være en 

objektiv efterforsker. En dag rekrutteres han derfor af Vatikanet 

til at undersøge en mystisk sag i en lille fransk landsby, hvor en 

ung pige påstår at have set Jomfru Marias genfærd. På grund af 

sit syn har den unge pige, Anna, fået sig et stort følge af troende 

fra landsbyen, og hun splittes nu mellem offentlighedens 

opmærksomhed og sin personlige tro. Jacques begynder 

langsomt at redde de mange indviklede tråde ud og opdager 

snart de hemmelige motiver bag sagen. En sag der ryster ham 

dybt. 

Filmen vises 21., 22. og 23. marts kl. 10.30. 

 

 

 

 

OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB 

 

 
 

DET ER BARE EN VIRUS 

 

Forelæser: Overlæge og leder af virusforskning og -udvikling, Statens Serum Institut og adjungeret 

professor i infektionsmedicin, Syddansk Universitet Anders Fomsgaard. 



 

Virus er det mindste smitstof. Udenfor vores celler er det blot en livløs partikel uden eget stofskifte 

og evne til at formere sig alene. Det er blot en mikroskopisk ”pose” af protein indeholdende lidt 

genmateriale. Men så snart denne “pose” penetrerer vores celler sker der noget. Indeni en celle 

kan virus nemlig overtage kontrollen og tvinge cellens maskineri til at lave tusinder af nye 

viruskopier. 

På denne måde påvirker virus hele klodens økosystem: de inficerer alt – både mennesker, dyr, 

planter, svampe og bakterier. Virus er overalt. Men hvad er de for nogle, disse vira? Dem der 

rammer os mennesker, dem bør vi kende. 

Coronaepidemien gjorde os særligt opmærksomme på én virus, men vi bliver alle udsat for en 

palette af dem igennem livet. Nogle vira er relativt fredelige, andre kan give alvorlige sygdomme – 

fra en almindelig forkølelse eller herpes til influenza, COVID-19, ebola, aids, abekopper og mange 

andre. Nogle vira nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan forårsage 

mangeartede problemer. Der findes også virus, vi kan blive vaccineret mod eller behandlet for, 

mens der er andre, som vi efter bedste evne bør prøve at undgå. 

Hør om de vigtigste kendetegn for vira, hvordan de opfører sig, hvordan klimaforandringer, 

migration og globalisering fører til udbrud og hvordan virusforskerne er nødt til at tænke og 

arbejde kreativt i kampen mod dem. 

 

Forelæsningen live-streames fra Aarhus Universitet 7. marts kl. 19.00. 

Arrangeret i samarbejde med Aahus Universitet, Carlsberg Fondet og Kappelborg. Fri entre. 

 

 

 
 

KAFFE 

Hør tre forskere fortælle om kaffe – om kaffeplantens biologi, dens dyrkning og bearbejdning til 

den kaffe vi drikker, om bæredygtig kaffe, om den betydning klimaændringerne vil få for 

fremtidens kaffe og om sundhedsaspekterne ved at drikke kaffe. 



Kaffeplanten er en flerårig afgrøde med en enorm betydning globalt – både økonomisk og 

kulturelt. Det er kun nogle få arter af planten inden for slægten Coffea som dyrkes på tværs af 

troperne, men hvor kommer planterne oprindeligt fra, og under hvilke klimatiske betingelser 

trives de bedst? Botaniker Anders Barfod, som i mere end tre årtier har forsket i tropiske 

planteressourcer, vil give en bred indføring i kaffeplantens botanik – herunder de seneste årtiers 

udforskning af dens vilde slægtninge. Coffea-slægten illustrerer glimrende den store betydning af 

agrobiodiversitet for landbrugsproduktionen i en verden i stadig forandring. Du vil også høre om 

hvad kaffebønnen mere præcist udgør i frugten, og få en opskrift på hvordan man kommer fra 

den høstklare frugt på kaffebusken til den dampende kop kaffe som mange af os nyder hver dag. 

Millioner af farmere i det såkaldte ’kaffebælte’ omkring Ækvator producerer nok kaffe til at vi, 

verden over, kan nyde over 31.000 kopper i sekundet. Det kræver et stort areal, og historisk set 

har kaffedyrkning ført til afskovning og tab af biodiversitet, men under visse forhold har 

kaffedyrkning i dag en helt anden rolle. Naturressourceøkonom Aske Skovmand Bosselmann vil 

fortælle om kaffens dyrkning og hvordan farmere verden over ikke bare producerer kaffebønner, 

men også økosystemtjenester som vi alle kan drage fordele af – bl.a. i forhold til klimaforandringer 

som i dag er et centralt emne inden for bæredygtig kaffe. Du får også et indblik i den nyeste 

forskning der skal sørge for at vi fortsat kan drikke kaffe i et forandret klima. 

I foredraget sættes vores brug af kaffe også i et historisk perspektiv. Selve udviklingen i 

danskernes forbrugsmønster af kaffe, fra den blev introduceret i Danmark i 1665 til nu, har nemlig 

været meget bemærkelsesværdig. Og diabetes- og ernæringsforsker Kjeld Hermansen vil udfordre 

de mange påstande om hvordan kaffe påvirker kroppen. Man hører fx ofte udsagn som: ”Man skal 

passe på med ikke at drikke for meget kaffe”, ”Kaffe er usundt og kan fremkalde kræft og 

hjertekarsygdomme” og ”Kaffe kan afkorte livet”. Spørgsmålet er om dette er myter eller fakta? Kjeld 

Hermansen vil gennemgå hvordan kaffe påvirker dødeligheden samt de store folkesygdomme 

kræft, hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. Og du vil få et indblik i hans forskningsgruppes 

arbejde med at belyse virkningsmekanismerne for kaffe på risikoen for at udvikle type 2-diabetes. 

 

Forelæsningen live-streames fra Aarhus Universitet 21. marts kl. 19.00. 

Arrangeret i samarbejde med Aahus Universitet, Carlsberg Fondet og Kappelborg. Fri entre. 

 

 

Husk vores generalforsamling 

 

 

Foreningen Skagen Bio  
indkalder hermed til ordinær

GENERALFORSAMLING

Mandag den 20. marts 2023 kl. 18.30  
 i biografsalen på Kappelborg

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag til dagsorden sendes til info@skagenbio.dk 
 senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding senest mandag den 13. marts  
til info@skagenbio.dk

Der vises film efter generalforsamlingen.  
 



 

 

 

 


