Toveklubben
Filmklub
2017 / 2018

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

www.toveklubben.dk

Tirsdag d. 12. september 2017

Starter vi igen. Forestillingerne foregår i PALADS TEATRET, AXELTORV, LIGE VED
VESTERPORT STATION. Dørene åbnes ALTID KL. 9.00.
I sæson 2017/2018 viser vi atter 24 film på tirsdage, normalt fra kl. 10.00.

Prisen:

For medlemskabet og adgang til de 24 film er i alt 400 kr.

Medlem:

Pensionister skal bo i Hovedstadsområdet.
Medlemskortet for sæson 2017/2018 skal være betalt senest tirsdag d. 1. august
2017. 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 medlemskort ved indgangen til salen. Et
krav fra filmudlejerne.

Betaling:

Man kan betale medlemskortet via netbank på reg. og kontonr.:
53710000365891, husk at skrive medlemsnr. i rubrikken ”besked til modtager”
Det kan også betales hos Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58, hvilket er gratis,
kassereren sidder i bagerste lokale på følgende dage 3.-4.-5. samt 26. 27.-28. juli
fra kl. 10.30 – 14.00. Kassereren tager imod indbetalingerne og udleverer medlemskortet, til dem der møder op.
Medlemskort til dem der betaler over banken, udleveres 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 medføre eksklusion af klubben.

Formand: Lis Tønnesen, Leifsgade 13, 2.tv, 2300 Kbh. S
Tlf: 21444792 - Mail: lis.tnnesen@gmail.com
Toveklubben bank konto: reg. og konto 53710000365891
Kasserer: Mona Carlsen, Bogholder Allé 30, 4.th. 2720 Vanløse.
Tlf: 28977126 - Mail: mona@toveklubben.dk.

Efterår 2017
Tirsdag d. 12. september 2017. Aminas breve

Janus (Esben Smed) er netop blevet udskrevet fra psykiatisk afdeling. Han har en klar mission – han skal finde
Amina - koste hvad det vil. Under indlæggelsen har hendes breve givet ham trøst og tro på fremtiden – men nu
er brevene stoppet. Jagten på sandheden fører Janus ud
på farlig detektivfærd i storbyens gader…
Instr: Jacob Bitsch. Danmark 2017. 1 t. 28 min. Scanbox.

Tirsdag d. 19. september 2017. La La Land

FILMEN STARTER KL. 09.45
Den unge Mia (Emma Stone) drømmer om at blive
skuespiller i Hollywood. Men livet er ikke nemt, og hun
får afslag på afslag. En dag møder hun jazzpianisten
Sebastian (Ryan Gosling). Også han drømmer om en
karriere. En romance opstår, og over 4 årstider følger vi
de to elskende og deres jagt på drømmen, tilsat masser
af store musical numre. En moderne musical med tråde
tilbage til ”Singing in the rain” – men helt sin egen…
Instr: Damien Chazelle. USA 2017. 2 t. 06 min. Nordisk.

Tirsdag d. 26. september 2017. Kongens valg

FILMEN STARTER KL. 09.45
9 april rykker tyskerne ind i Norge. Skal landet vælge
samarbejdspolitikken - som i Danmark – eller kæmpe
imod? I tre nervepirrende døgn følger vi kongefamilien
– kongens beslutning vil betyde liv eller død for mange
mennesker.
Instr: Erik Poppe. Norge 2017. 2 t. 13 min. Camera.

Tirsdag d. 3. oktober 2017. Captain Fantastic
– en ualmindelig far

Hippien Ben (Viggo Mortensen) bor langt ude i skoven
med sine seks børn. Men efter deres mors død bliver de
nødt til at forlade deres boheme paradis. Mødet med
den moderne civilisation bliver en stor omvæltning…
Instr: Matt Ross. USA 2016. 1 t. 58 min. Scanbox.

Tirsdag d. 10. oktober 2017. Florence

En sær historie om en særlig kærlighed
Den stenrige Florence ( Meryl Streep) elsker opera og
synger gerne ved private selskaber – men er komplet
tonedøv. Hun beskyttes af si mand (Hugh Grant) – men da
hun en dag vil optræde offentlig opstår der problemer…
Instr: Stephen Frears. England 2016. 1 t. 50 min. SF.

Tirsdag d. 24. oktober 2017.
Moonlight (Måneskin)

Lille, sort og bøsse – det er drengen Chiron, der vokser op
med en stofafhængig alenemor i Florida. Vi følger drengen i tre aldre, som barn, teenager og voksen. Moonlight
udforsker, hvordan en sårbar dreng udvikler sig til en hård
mand – men også, at der er et følsomt menneske inden i
os alle – selv en narkohandler.
Instr: Barry Jenkins. USA 2017. 1 t. 51 min. Camera.

Tirsdag d. 31. oktober 2017.
En mand der hedder Ove

59 – årige Ove (Rolf Lassegård) er kvarterets tvære regelrytter, som hver dag går en inspektionsrunde i nabolaget.
Men da den højgravide og farverige Parvaneh flytter ind
i rækkehuset overfor med sin familie, opstår et uventet
venskab…
Instr: Hannes Holm. Sverige 2016. 1 t. 56 min. Nordisk.

Tirsdag d. 7. november 2017. Jackie

Efter mordet på Kennedy i 1963 må Jackie finde styrken
i sig selv til at kontrollere de nyfigne medier, trøste sine
børn og sikre sin mands eftermæle…
Instr: Pablo Larraín. USA 2017. 1 t. 40 min. Scanbox.

Tirsdag d. 14. november 2017. Den hundredetårige der stak af fra regningen og forsvandt

Et år efter den 100-årige kravlede ud af vinduet og forsvandt, finder vi ham på Bali. Men herfra må han flygte
tilbage til Sverige skarpt forfulgt af gangstere, CIA og en
sodavandsfabrikant…
Instr: Felix Herngren. Sverige 2016. 1 t. 48 min Walt Disney.

Tirsdag d. 28. november 2017.
Fuglene over sundet

De danske jøders flugt til Sverige i 1943 er et hæderkronet kapitel. Vi følger familien Itkin og deres syge dreng i
et par hæsblæsende døgn omkring Gilleleje. I byen er der
både almindelige mennesker, helte og kollaboratører…
Instr: Nicolo Donato. Danmark 2016. 1 t. 35 min. SF.

Tirsdag d. 5. december 2017. The lady in the van

Den hjemløse Miss Shepherd bor I en varevogn, som hun
har parkeret i dramatikeren Alan Bennets indkørsel – og
der bliver hun i 15 år!
Instr: Nicolas Hytner. England 2016. 1 t. 44 min. UIP

Tirsdag d. 12. december 2017. Lægen fra Chaussy
Francois Cluzet (fra ’De urørlige’) er den ældre , sygdomsramte landlæge, der nødtvungent må ansætte en
yngre, moderne kvindelig læge fra byen…
Instr: Thomas Litti. Frankrig 2016. 1 t. 42 min. Another
Wold Entertatiment.

Forår 2018
Tirsdag d. 2. januar 2018. Du forsvinder

Den respekterede og vellidte skoleleder Frederik anholdes for bedrageri i millionklassen. Det viser sig, at han
har haft en hjernesvulst, der ændrer hans personlighed.
Nu er spørgsmålet: i hvor høj grad er han ansvarlig for
sine handlinger? Hans kone Mia og advokaten Bernard
sætter alt ind på at redde ham – eller gør de?
Instr: Peter Schønau Fog. Danmark 2017. 1 t. 57 min.
Nordisk.

Tirsdag d. 9. januar 2018. De uskyldige

Polen 1945. Den franske Røde Kors søster Mathilde kommer til et kloster, hvor de fremrykkende sovjetiske soldater har voldtaget de lokale nonner. Det store dilemma
er skammen – og hvem vil vide af børnene?
Instr: Anne Fontaine. Polen 2017. 1 t. 55 min. Filmbazar.

Tirsdag d. 16. januar 2018. Alletiders kvinder

Californien 1979. 15-årige Jamie bor alene med sin mor.
Moren (Anette Bening) beder lejere og naboer om at
hjælpe hende med at guide sin søn ind i voksenlivet…
Instr: Mike Mills. USA 2017. 1 t. 58 min. Scanbox.

Tirsdag d. 23. januar 2018.
Kærligheden kender ingen grænser

England, 1940’erne. Den afrikanske prins Seretse Kwama
fra Botswana studerer uden problemer i London. Men da
han gifter sig med en engelsk kvinde og beslutter at rejse
hjem med hende vælter fordomme og politiske problemer ud af skabet…
Instr: Amma Asante. England 2017 1 t. 51 min. UIP.

Tirsdag d. 30. januar 2018. Jeg, Daniel Blake

Snedkeren Daniel Blake rammes af sygdom – og statens
forvirrende og ydmygende regelrytteri, da han pludselig
får brug for hjælp. Men Daniel forsøger at holde hovedet
højt og samtidig hjælpe andre…
Instr: Ken Loach. England 2016. 1 t. 40 min. Scanbox.

Tirsdag d. 6. februar 2018. Allied (Allierede)

FILMEN STARTER KL. 09.45
Den canadiske officer Max (Brad Pitt) møder den franske
modstandskvinde Marianna (Marion Cotillad) i Nordafrika
under 2 verdenskrig i 1942. De indleder et forhold, men da
Max får mistanke om, at hun måske er tysk spion, er gode
råd dyre…
Instr: Robert Zemeckis. USA 2016. 2 t. 04 min. UIP.

Tirsdag d. 20. februar 2018. Underverden

Zaid er helt integreret i det danske samfund og en succesfuld hjertekirurg på riget. Men da hans lillebror bliver
dræbt, begiver han sig ud i Københavns underverden for
at hævne sin bror…
Instr: Fenar Ahmed. Danmark 2017. 1 t. 58 min. Scanbox.

Tirsdag d. 27. februar 2018. Dræberne fra Nibe

To jyske håndværkere (Ulrich Thomsen og Nicolas Bro)
lejer en russisk lejemorder for at slippe af med hustruerne
– det er billigere end en skilsmisse. Men planerne går ikke
som forventet, da konerne går til modangreb…
Instr: Ole Bornedal. Danmark 2017. 1 t. 28 min. Nordisk.

Tirsdag d. 6. marts 2018. Elle (Hende)

FILMEN STARTER KL. 09,45
Den midaldrende kvinde Michele har et godt liv med en
stor stilling i et computerfirma. En dag bliver hun overfaldet og voldtaget i sit eget hjem. I stedet for at anmelde
det, vælger hun i stedet selv at finde frem til sin overfaldsmand og lege en djævelsk leg med ham.
Instr: Paul Verhoven. Frankrig 2017. 2 t. 10 min. UIP

Tirsdag d. 13. marts 2018. Lion (Løve)

Den 5-årige indisk dreng Saroo falder i søvn i et tog og
bliver væk fra sin familie. Som gadebarn adopteres han
af en australsk familie. 25 år senere sætter han sig for at
finde sin familie…
Instr: Garth Davis. Australien 2017. 2 t. 0 min. Scanbox.

Tirsdag d. 20. marts 2018. Cafe Society

1930ernes New York og Hollywood – og et klassisk trekantsdrama.
Instr. Woody Allen. USA 2016. 1 t. 36 min. Scanbox.

Tirsdag d. 27. marts 2018. Min far Toni Erdman

FILMEN STARTER KL. 09.15
Winfred er en aldrende, ensom skolelærer. Han opsøger
sin datter, men hun afviser ham. For at komme tæt på
hende udgiver han sig for at være en pinlig coach og
møver sig ind på datterens og kollegers liv…
Instr: Maren Ade. Tyskland 2016. 2 t. 42 min. Camera.

Ekstra arrangementer 2017
Tirsdag den 12. september starter vi igen efter sommerferien.
Lørdag den 30. september 2017 Last Prom, Den sorte Diamant*
Tirsdag den 17. oktober 2017 Helsingør byvandring med guide, der er selvtransport, vi mødes kl. 10.20 på Helsingør station.
Pris med spisning kr. 140, max 25 personer tilmelding fra den 19/9 – 3/10.
Tirsdag den 24. oktober 2017 Seniorernes Dag på Frederiksberg, Frederiksberg
Rådhus*
Tirsdag den 21. november 2017 er der ingen film.
I stedet tager vi på vor juletur til Gyrstinge Skovkro med spisning og musik.
Pris kr. 300, max 200 personer tilmelding fra den 10/10 – 7/11.
Mandag den 4. december 2017 Julefest i København, Københavns Rådhus*
Mandag de 18. december 2017 Julekoncert, Andreas Kirken*
Tirsdag den 12. december 2017 går vi efter filmen til Påfuglen og spiser,
musikalsk underholdning, mødested uden for biografen.
Pris kr. 150, max 150 personer tilmelding fra 14/11 – 28/11.
*) Billetter skal købes i Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 Kbh. Tidspunkt for
køb vil blive oplyst i ”Senior bladet”.

Ekstra arrangementer 2018
Tirsdag den 2. januar starter vi igen efter jul.
Lørdag den 13. januar 2018 Nytårskoncert, Københavns Rådhus*
Onsdag den 17. januar 2018 Det Kgl. Festkøkken på Christiansborg, mødested
Christiansborg Ridebane 27. kl. 10.45 med spisning hos Restaurant Jacobsen
Kultorvet 2.
Pris kr. 150 antal personer 30, tilmelding fra den 5/12 17 – 2/1 18.
Tirsdag den 13. februar 2018 Big Bowl Valby 2 timer bowling med spisning,
drikkevarer for egen regning.
Pris kr. 150 antal personer 30, tilmelding fra den 12/12 2017 – 16/1 2018.
nærmere orientering vil komme i biografen.
Onsdag den 28. marts 2018 Medicinsk museum Bredgade 62 med spisning hos
Restaurant Jacobsen Kultorvet 2.
Pris kr. 150 antal personer 30, tilmelding fra den 6/2 – 27/2 .
Tirsdag den 24. april 2018 går turen til Gavnø – Næstved – Karrebæksminde
med båd og spisning ombord.
Pris kr. 300 antal personer 50, tilmelding fra den 6/3 – 27/3.
*) Billetter skal købes i Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 Kbh. Tidspunkt for
køb vil blive oplyst i ”Senior bladet”.

Medlemsfordele
Medlemsfordele - gode rabatter for klubbens medlemmer.
Danske Seniorer

Toveklubben er medlem af Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58,
tlf: 35372422, eksp. 9.30 - 14.00.
Alle medlemmer af Toveklubben kan købe rejser, ture og øvrige arrangementer
fra Danske Seniorer til medlemspris.

Før forestillingen kan medlemmerne købe kaffe, te og chokolade samt
bolle eller kringle til nedenstående priser.
Kaffe 		
20 kr.
Te		
20 kr.
Smurt bolle		
20 kr.
Kringle		
20 kr.
Kakao		
25 kr.
Kaffe/Te og kringle/bolle 30 kr.
Kakao og kringle/bolle 40 kr.

Toveklubben
Restaurant Påfuglen i Tivoli

I løbet af Tivoli-sæsonen kan medlemmer af Danske Seniorer og dermed
Toveklubben nyde godt af et særlig tilbud: For kun 119 kr. (normalpris 144,- kr.)
får du en frokostanretning som består af:
Marinerede sild med kapers og rødløg.
Stegt fiskefilet med remoulade og citron, æg med rejer og mayonnaise.
Flæskesteg med hjemmelavet rødkål og agurkesalat,
og selvfølgelig brød og smør. kr. 119,- (normalpris kr. 144,- )
Stor klassisk pariserbøf for kun kr. 99,- (normalpris kr. 125,- )
Der skal fremvises medlemskort fra Toveklubben ved bestilling.
Derudover er der 20% rabat på snapsen samt 10 % pr. flaske af husets vin.
Husk at medbringe dit medlemskort!

Rigtig god fornøjelse og velbekomme!
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medlemmer

