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Hvor kragerne vender (DK, 2021)

Margrete den første (DK, 2021)

Ternet Ninja 2 (DK 2021)

Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventyret i Afrika og
vendte tilbage til Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt af syfilis
og knust over at have mistet sin farm og sit livs kærlighed
genopfinder hun sig selv som en kunstnerisk superstjerne. Nu, i
en alder af 63, er Karen Blixen verdensberømt, men lever også
et liv i isolation, indtil hun møder den 30-årige digter Thorkild
Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun lover at gøre ham
til en stor kunstner mod, at han skal adlyde hende ubetinget,
uanset prisen.

Hvor kragerne vender er et humoristisk drama om Laura, der
har lagt afstand til sin familie på landet for at leve et kunstnerisk bohemeliv som forfatter i København. Da Laura vender
tilbage til sin hjemstavn for at deltage i broderens bryllup,
opdager hun, at han skal giftes med barndomsfjenden Catrine.
Laura indser, at Catrine har overtaget hendes plads i familien
og mærker nu et stærkt ønske om at få den tilbage.

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt nordisk
storrige. Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i
en union, som hun egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, Kong Erik. Unionen er omgivet af fjender, og Margrete
planlægger derfor et ægteskab mellem Erik og den engelske
Prinsesse Philippa. En alliance med England vil kunne styrke
Kalmarunionen og sikre den mod angreb. Men en konspiration
er undervejs, og den sætter Margrete i et umuligt dilemma, der
kan koste hende alt.

Da skurken Philip Eberfrø bliver løsladt fra det thailandske
fængsel, må Aske og den ternede ninja finde en måde at fange
ham på, før han slipper væk. Derfor rejser Aske, dukken og hele
familien til Thailand, hvor et stort eventyr - og onkel Stewart
- venter. På hjemmefronten kæmper Aske samtidig med
forholdet til Jessica, som måske mere er på udkig efter en ”bad
boy”. Den oprindelige Ternet Ninja solgte mere end 938.000
billetter i de danske biografer og 2’eren har været et næsten
lige så stort hit.

Medvirkende: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, m.fl.; Instruktør: Charlotte Sieling; Spilletid:
121 min.

Medvirkende: Anders Matthesen, Louis Næss-Schmidt & Emma
Sehested Høegh; Instruktører: Anders Matthesen & Thorbjørn
Christoffersen; Spilletid: 86 min.

Tirsdag 25. januar kl. 19:30

Medvirkende: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Nanna
Skaarup Voss, Asta Kamma August, m.fl.; Instruktør: Bille
August; Spilletid: 115 min.
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Flensborg Filmklub, i daglig tale kaldet ”Flensborgbiffen”, er dannet på en bred basis i Sydslesvigsk Forenings (SSF) regi. I arbejdsgruppen bag filmklubben sidder repræsentanter for bla. SSF, Dansk Centralbibliotek & Dansk Kirke i Sydslesvig.
Hver aften bliver indledt af et kort oplæg om filmen, og der bydes på ostebord og rødvin til € 7,-

Tirsdag 22. februar kl. 19:30

Medvirkende: Rosalinde Mynster, Bodil Jørgensen, Jens Jørn
Spottag, m.fl.; Instruktør: Lisa Jespersen; Spilletid: 91 min.

Tirsdag 22. marts kl. 19:30

Tirsdag 26. april kl. 19:30
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