PROGRAM FREDAG D. 21. AUGUST

PROGRAM LØRDAG D. 22. AUGUST

Alle fælles oplæg foregår i Broholm mødelokale medmindre andet er oplyst

07.00 (fra)

Morgenmad

18.00

09.00 		

Generalforsamling inkl. pause med kaffe og the (ca.
10.30). Dirigent Rasmus Kjær Slot fra Danske
Studerendes Fællesråd.

Let måltid  
(de, der ankommer sent, kan medbringe
til velkomsten)

18.30

De unge & Ungdomsudvalget samles i mødelokale 3
		på 2.sal (tilgængelig hele weekenden) for at hilse på
hinanden

19.00 		

Officiel velkomst v/formand Kim Bruun
… og velkomst med praktiske oplysninger
v/formand for Aktivitets-udvalget Katrine Seier

		

19.30 - 21.30

Oplæg inkl. kort kaffepause

Introduktion til projekt ’Filmmagernes Verdensmål’ og
stop motion-workshop:

I februar startede vi et nyt projekt med støtte fra Tuborgfondet,
Nordea-fonden, DFI og DUF. I ’Filmmagernes Verdensmål’ skal en
gruppe unge udbrede kendskabet til FN’s verdensmål blandt
filmklubbernes medlemmer gennem workshops i stop motionfilmproduktion. Projektkoordinator Maria Have og ungeteamet vil
introducere projektet. Derefter vil animator Tina Klemmensen,
sammen med teamet, guide os gennem en spændende og sjov stop
motion-workshop, hvor I selv får mulighed for at prøve kræfter med at
lave en lille stop motion-film. Workshoppen er tilsvarende den, I kan
booke gratis til jeres klub i sæson 2020-21.

21.45 		

FILM i Scala 1-2-3-4 - SAL 2:
		
WENDY | FORPREMIERE - Prem. 10/9-20 | Censur 11 | 1 t.  41 min.

Obs. Der er i år indlagt tid i generalforsamlingen til at drøfte den
kommende sæson ift. Corona situationen og dialogmødet med
bestyrelsen udgår derfor. Men skulle der være ekstra tid efter GF, vil
bestyrelsen blive i lokalet indtil kl. 13.00, hvor man er velkommen til en
uformel snak.

13.00

Frokost

14.00 		

FILM i Scala 1-2-3-4 - SAL 4:

		

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE | 2020 | Censur 7 | 1 t. 33 min.

15.30 (ca.)

Pause med kaffe/te + kage & frugt

16.00 - 17.30

Oplæg:

Velkomstdrink

18.15 		

Årets klub & Pråsprisoverrækkelse 2020
efterfulgt af festmiddag (19.30)
Prishowvært og toastmaster Mads Würtz
Gammelmark (BUSTER – Holstebro).
Uddeling af nåle og oplæg fra Ungdomsudvalget
under middagen.

		

		

22.45 		

FILM på hotellet - Mødelokale 3 (2.sal):

PSYCHOBITCH | 2019 | Norsk censur 12 | 1 t. 51 min.

PROGRAM SØNDAG D. 23. AUGUST
07.30 (fra)

Morgenmad + tjek ud (senest 9.30)

09.00 + 09.15

FILM i Scala 1-2-3-4

09.00 - SAL 2: LASSIE KOMMER HJEM | FORPREMIERE - Pre. 3/9-20 |
Censur afv. | 1 t. 40 min. | DK tale

Den 20. februar var der premiere på Malou Reymanns første spillefilm,
der handler om en familie, hvor faren står frem som transkønnet.
Historien er baseret på Malou’s egen barndom, hvor hendes far
skiftede køn og filmen har fået meget ros af anmelderne for bl.a. at
være både personlig og stærk, men også underholdende og sjov.

09.15 - SAL 4: LUNA OG DEN MAGISKE KRYSTAL | 2020 | Censur A |
1 t. 9 min. | DK tale

Malou Reymann er født i 1988 i Amsterdam, og har en bachelor i
		
litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (2012) samt en Master
i Directing Fiction fra the National Film & TV School i England (2015).
Hun har en baggrund som skuespiller og blev nomineret til en Bodil og
en Robert for sin præstation i Hella Joofs ’Se min kjole’ (2009) og har
tidligere instrueret en række kortfilm. I 2011 vandt hun prisen National
Grand Prix for kortfilmen ’13’ (2011) på Odense Film Festival.
En kortfilm som også er blevet vist i filmklubberne.
Foto: Filmmagernes Verdensmåls projekt

18.00 (fra)

Besøg af Malou Reymann - instruktør
’En helt almindelig familie’

Udover at fortælle om arbejdet med filmen og dens tilblivelse, vil
Malou i sit oplæg tale om repræsentation på film – et emne hun er
meget optaget af; ’Det er vigtigt ift. børn og unge at tale om, hvad det
er for en verden, vi viser på film, og hvordan det spejler den verden, vi
lever i’.

Forside: OP DisneyPixar
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10.40

Pause med kaffe/the

11.00		

Workshop/Møde:

Workshop om FN’s verdensmål i filmklubberne V/Katrine
Seier - Mødelokale Egeskov

Kom godt i gang med arbejdet med FN’s 17 verdensmål i jeres lokale
forening. På workshoppen vil I blive præsenteret for historien bag de
17 mål og tilblivelsen af dem, og I vil få dem ind under huden gennem
sjove quizzer og små kortfilm. Derudover vil vi arbejde med, hvordan vi
kan indtænke verdensmålene i filmklubbens dagligdag og
forskellige aktiviteter. I vil få redskaber og inspiration til, hvordan
målene kan inkorporeres i jeres frivillige arbejde, uden det kræver den
store omstilling. På workshoppen vil vi også arbejde med, hvordan
verdensmålene kan tænkes ind, når der skal lægges filmprogram for
den nye sæson. Vi arbejder med målene i en lokal kontekst, der gør
verdensmålene konkrete for filmklubberne og hjælper jer med at
komme godt fra start.

PROGRAM SØNDAG D. 23. AUGUST
Klubudvekslingsmøde v/Lise-Lotte Bjørkholt, Kirsten Østergaard
Nielsen og Susanne Rørvig - Mødelokale Broholm

Mødet tager udgangspunkt i de områder af klubarbejdet, hvor vi
oplever, I har de største udfordringer og bekymringer. På dagsordenen
er derfor; sæsonplanlægning/nødplan ift. Corona, erfaringsudveksling
omkring tilmeldingssystemer, faldende medlemstal (herunder tips til
spørgeskemaundersøgelse), indledning af film og hvad I ellers måtte
have på hjertet.
12.50		

Farvel og tak v/formand Kim Bruun & v/formand for
Aktivitetsudvalget Katrine Seier

13.00		

Frokost og hjemrejse

På gensyn i 2021
d. 23.-25. april i Svendborg

Tusind tak til Tuborgfondet
for årets deltagergave!

FILMBESKRIVELSER

FILMBESKRIVELSER

WENDY

LASSIE KOMMER HJEM

Filmen ’Wendy’ er en ny version af den klassiske
historie om Peter Pan.
Wendy er fortabt på en mystisk ø, hvor tid og alder
står stille. Her må hun kæmpe for at redde sin
familie, frihed og ungdoms ånd. Instruktøren har
tidligere stået bag den Oscar-nominerede
’Hushpuppy’.

Lassie og den 12-årige Frederik er uadskillelige.
Da Frederiks far mister sit job, flytter familien
til en mindre lejlighed, hvor det ikke er tilladt at
have hund. Frederik er knust! De er nødt til at
aflevere Lassie til Greve von Springer, som lover at
passe godt på Lassie. Men en af grevens ansatte
er ond mod Lassie, og hun flygter for at lede efter
Frederik. Frederik kan heller ikke længere undvære
Lassie, så da han hører, at Lassie er stukket af,
sætter han sig for – sammen med grevens
barnebarn, Pernille - at finde hende. En eventyrlig
rejse begynder for både Frederik og Lassie – begge
på jagt efter deres bedste ven!

USA 2020 / Censur 11 / 1 t. 41 min. / UIP / Danske
undertekster / Premiere d. 10. september 2020

EN HELT ALMINDELIG FAMILIE

Danmark 2020 / Censur 7 / 1 t. 33 min. /
Nordisk Film
Thomas, Helle, Emma og Caroline er en helt
almindelig familie. Men da familiefaren Thomas
fortæller dem, at han er transkønnet, vender det
op og ned på alting. Familien kæmper for at holde
fast i alt det, de havde sammen, mens de
samtidigt må acceptere, at alting nu bliver
anderledes. For kan Thomas, der nu hedder
Agnete, stadig være en lige så stor del af familien?
Og kan man overhovedet være far, når man er en
kvinde?

PSYCHOBITCH

Norge 2019 / Norsk censur 12 / 1 t. 51 min. / Angel
Films / Danske undertekster
Hvis du spørger Frida, har hun selv valg rollen som
klassens outsider. Og de andre på skolen er helt
enige i, at hun i hvert fald er noget for sig selv.
Marius går i Fridas klasse, og gør - modsat hende alt hvad han kan for at klare sig godt. Da de to
havner i samme studiegruppe, ser den noget
forsigtige Marius det som en mulighed for at vise
sig frem overfor de andre. Men Frida har ikke
tænkt sig at lade sig tøjle af den perfekte fyr, og et
turbulent forhold udvikler sig mellem de to.

FILM SKAL SES I FÆLLESSKAB

Tyskland 2020 / Censur afv. / 1 t. 40 min. / Angel
Films / Dansk tale / Premiere d. 3. september 2020

LUNA OG DEN MAGISKE KRYSTAL

Tyskland 2020 / Censur A / 1 t. 9 min. / Angel Films
/ Dansk tale
Pindsvinet Luna er fuld af energi og har en meget
levende fantasi. Hun elsker at fortælle
sindsoprivende eventyr til alle. Fælles for hendes
fortællinger er, at hun altid selv optræder som den
frygtløse heltinde, der redder verden. Så da
Bjørnekongen stjæler den magiske krystal, der
sørger for vand til skoven og skovens dyr, får Luna
endelig en mulighed for at bevise sit store
heltemod! Det frygtløse pindsvin melder sig
frivilligt til at skaffe krystallen tilbage, men de andre
dyr griner hånligt af hende - et pindsvin kan da ikke
udføre så farlig en mission. Men Luna insisterer, og
på den fantastiske og farefulde mission tager hun
egernet Tjum med - hendes bedste og eneste ven.

FILM SKAL SES I FÆLLESSKAB
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