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Filmklub
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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 den 4. september 2018 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, vil det
fremgå af omtale af film programmet.
I sæson 2018/2019 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,-.
Medlem:
Pensionister skal bo i Hovedstadsområdet.
Medlemskortet for sæson 2018/2019 skal være betalt
senest tirsdag d. 31. juli 2018. 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 over nettet, på reg. og konto nr.
53710000365891.
Husk at skrive medlems nr. i rubrikken ”besked til modtager” der kan også
betales hos Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, hvilket er gratis.
Kassereren sidder i bagerste lokale men kun følgende dage: 25+26+27/6 og
den 25+26+27/7 fra kl. 11 – 13.
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.
Formand: LIS TØNNESEN, LEIFSGADE 13 2.TV, 2300 B`KBH. S.
Tlf: 21444792. Mail: lis.tnnesen@gmail.com
Toveklubben bank konto: reg. og konto nr. 53710000365891
Kasserer: MONA CARLSEN, BOGHOLDER ALLE 30, 4. 2720 VANLØSE.
Tlf: 28977126. Mail: mona@toveklubben.dk

Efterår 2018
Tirsdag d. 4. september 2018. Så længe jeg lever.

Den unge John Mogensen vokser op med en voldelig
far og en mor, der kun vil ham det bedste. Som voksen
bliver han en del af gruppen Four Jacks, men vil bryde ud
og synge for sig selv. Han møder kvinden Ruth, som han
gifter sig med og får børn med. Men John lever et liv,
som ikke kan vare ved.
Instr: Ole Bornedal. Danmark 2017. 1 t. 45 min. Nordisk.

Tirsdag d. 11. september 2018. The Post.

Katherine Graham er ejer af The Washington Post i 1971.
Der er ikke mange, der tror på, at en kvinde kan styre en
af verdens største aviser. Da en gruppe journalister får
fat på en bunke papirer med informationer om en lækage om, at Det Hvide Hus har dækket over de virkelige
sandheder omkring Vietnam krigen, må Katherine vise
sit værd. Sammen med sin redaktør, Ben Bradlee, må
hun kæmpe mod tiden og overveje, om det er rigtig at
lade papirernes indhold komme på forsiden.
Instr: Steven Spielberg. USA 2018. 1 t. 56 min. Nordisk.

Tirsdag d. 18. september 2018.
Aldrig mere i morgen.

Den aldrende kunstner Thorvald får en dag et hjerteslag.
En engel viser sig for ham og viser ham hvordan hans
død vil påvirke hans familie og venner.
Instr: Erik Clausen. Danmark 2017. 1 t. 36 min. Nordisk.

Tirsdag d. 25. september 2018. Kvinden fra Brest.
Irene er en lungespecialist, som er ansat universitetet
i Brest. Hun opdager, at en nyopfunden diætpille indeholder et stof, der forårsager dødelige hjertetilfælde.
Desværre vil ingen lytte. Hendes kollegaer er imod
hende og myndighederne tror ikke på hende. Men Irene
vil have sandheden frem og kæmper med alt, hvad hun
har.
Instr: Emmanuelle Bercot, Frankrig 2017. 2 t. 8 min.
Scanbox

Tirsdag d. 2. oktober 2018. Darkest Hour.

Maj 1940. de engelske tropper har mødt modstand i
Frankrig og er p.t. strandet i Dunkirk. Hjemme i England
må den aldrende premierminister Winston Churchill finde
en løsning på problemet. Der er ikke mange, der tror på
hans dømmekraft, hverken kongen eller hans partifæller.
Men Churchill står fast og går efter at man aldrig skal give
efter og der må findes en løsning.
Instr: Joe Wright. England 2018. 2 t. 5 min. UIP.

Tirsdag d. 9. oktober 2018. Darling.

Den verdensberømte ballerina Darling kommer hjem til
Danmark for at danse på Det Kongelige Teater. Men efter
et uheld under træningen bliver Darling nødt til at lade
rollen gå til den unge Polly. Darling vælger at blive Pollys
træner, men Darlings natur gør, at hele forestillingen
kommer i fare for ikke at blive opført.
Instr: Birgitte Stærmose. Danmark 2017. 1 t. 41 min.
Nordisk.

Tirsdag d. 23. oktober 2018.
Call me by your name. FILMEN STARTER KL. 09.45

Den 17- årige Elio bor sammen med sin familie i Norditalien i 1983. Alt synes perfekt med solens varme stråler
døgnet rundt. Da den unge mand Oliver, som er Elios fars
praktikant melder sin ankomst, bliver der vækket noget
i Elio. En tiltrækning opstår. Elio tilbyder at vise Oliver
rundt, og et smukt venskab, som udvikler sig til noget
mere, tager sin begyndelse.
Instr: Luca Guadagnino. Italien/USA 2018. 2 t. 12 min.
UIP.

Tirsdag d. 30. oktober 2018. Mesteren.

Den succesrige og egoistiske kunstner Simon er vant til,
at han får alt, hvad han peger på Men en dag bryder hans
perfekte liv sammen, da hans ukendte søn Casper dukker
op og vil lære sin far at kende. Men Simon er ikke klar til
at åbne sit hjerte for Casper. Samtidig finder han ud af, at
Casper er en succesrig streetart kunstner. Kan far og søn
kærligheden sejre over egoismen og magten? Instr: Charlotte Sieling. Danmark 2017. 1 t. 34 min. SFFilm

Tirsdag d. 6. november 2018.
Three Billboards outside, Ebbing, Missouri.

Mildreds datter bliver en aften fundet voldtaget og
myrdet. 3 måneder går, og politiet har endnu ikke fundet
gerningsmanden. Mildred vælger at leje tre kæmpe reklameskilte, hvor hun gør opmærksom på, at byens sherif
ikke gør sit arbejde ordentlig. Dette starter en række
stærke, morsomme og sørgelige begivenheder.
Instr: Martin McDonagh. USA 2018. 1 t. 55 min. Nordisk.

Tirsdag d. 13. november 2018. Gud Taler ud.

Vi befinder os i forstaden til Århus, Risskov i 1980erne. Vi
følger drengen Jens, der vokser op sammen med to ældre
brødre, en kærlig mor og en streng far, Uffe, som forventer at blive kaldt gud af sine børn. Da Uffe bliver syg og
får at vide, at han ikke har lang tid igen, vil han skrive sine
erindringer og få snakket ud med sine sønner. Men det
er ikke det nemmeste, når de to ældste drenge er flyttet
hjemmefra og ikke har det bedste forhold til deres far.
Instr: Henrik Ruben Genz. Danmark 2017. 1 t. 48 min.
Scanbox.

Tirsdag d. 27. november 2018. Brylluppet.

Den 18- årig pige Zahira bor med sin religiøse familie i
Belgien. Hun har udviklet et forhold til de vestlige traditioner, men har også et tæt forhold til sin families og sit
ophavs religioner. Da hendes forældre forlanger af hende,
at hun indgår i et arrangeret ægteskab, kommer Zahira til
at stå ved en skillevej. Skal hun vælge efter sit hjerte eller
sin forstand? Instr: Stephan Streker. Frankrig 2017. 1 t. 38
min. 41 Shadows.

Tirsdag d. 4. december 2018. Wind River.

I et sneklædt landskab finder jægeren Cory Lambert en
ung indiansk kvinde myrdet. Han kender området som sin
egen bukselomme. Hvordan en kvinde med bare fødder
har kunnet løbe i kold sne og så langt er næsten umuligt.
Hvad er der sket? Den unge FBI-kvinde Jane kommer på
sagen og sammen med Cody arbejder de sammen på at
finde frem til sandheden, som ikke er specielt køn.
Instr: Taylor Sheridan. USA 2018. 1 t. 47 min. Scanbox.

Tirsdag d. 11. december 2018. Den skjulte Tråd.

FILMEN STARTER KL 09.45
Vi befinder os i 1950erne i London. Modedesigneren
Reynolds Woodcock er perfektionist, og alt skal køre på
klokkeslæt efter hans hoved. En dag møder han kvinden
Alma, som skaber kaos i hans tilværelse, men måske er
Alma en god tilføjelse til Reynolds liv?
Instr: Paul Thomas Anderson. England 2018. 2 t. 10 min.

Forår 2019
Tirsdag d. 8. januar 2019. En frygtelig Kvinde.

Fyren Rasmus møder til en fest pigen Marie, og de falder
pladask for hinanden. I starten går det rigtig godt, men
ligeså stille får Rasmus øjnene op for, hvilken person Marie er. Men kan Rasmus sige fra og sætte Marie på plads,
eller er han fortabt i kvindens jerngreb?
Instr: Christian Tafdrup. Danmark 2017. 1 t. 26 min.
Nordisk.

Tirsdag d. 15. januar 2019. Dobbeltspil.

Den danske idealist Michael ansættes i FN. Han får hurtigt en tjans, der gør at han skal være i Baghdad. Under
sit ophold optrævler han en konspiration i ledelsen af
FN, hvori der indgår svindel i milliardklassen. Michael må
nu beslutte sig for, om han skal afsløre den store skandale, eller om den er bedst holdt skjult?
Instr: Per Fly. USA 2018. 1 t. 48 min. SF film.

Tirsdag d. 22. januar 2019. Mens vi lever.

Da Kristian får at vide, at hans gode ven og reservefar
Peter ligger for døden, må han se sin fortid i øjnene og
vende tilbage til sin fødeby og tage kampen op med de
glemte dæmoner. Han bliver genforenet med sin gamle
kæreste, Trine, som er blevet alenemor og sin gode
veninde Q, Men fortiden vil ikke give slip på nogen af
dem.
Instr: Mehdi Avaz. Danmark 2017. 1 t. 38 min. SF Film.

Tirsdag d. 29. januar 2019.
Mit hjem i Hampstead.

Emily har bosat sig i London efter sin mands død. En
dag ser hun den ældre mand og eneboer Donald bliver
overfaldet. Emily opsøger Donald og opdager, at Donald
har masser af charme og sødme og flere skjulte talenter.
Men Donalds hjem er truet af et ejendomsselskab.
Emily slår sig sammen med Donald for at redde hans
selvbyggede hus.
Instr: Joel Hopkins. England 2017. 1 t. 42 min. Scanbox.

Tirsdag d. 5. februar 2019. Vor livs ferie.

Ella og John har været gift i en menneskealder, Ella har
fået kræft og John har stærkt fremadskridende demens.
De beslutter sig for, uden deres børn vidende, at tage på
en sidste ferie sammen i deres autocamper. De kommer
på en rejse, hvor der kommer hemmeligheder på bordet,
og hvor ny kærlighed kan blomstre.
Instr: Paolo Virzi. USA 2018. 1 t. 52 min. Scanbox.

Tirsdag d. 19. februar 2019. Gensynet.

Claire arbejder som jordemor og er den bedste til sit job.
Men jobbet er også ved at tage pusten fra hende. En dag
bliver hun ringet op af kvinden Beatrice, som var hendes
afdøde fars elskerinde. Der er gået 30 år, siden de sidst
har set hinanden, men Beatrice vil meget gerne mødes
med Claire, da hun har noget at fortælle Claire.
Instr: Martin Provost. Frankrig 2017. 1 t. 57 min. 41
Shadows.

Tirsdag d. 26. februar 2019. Springtur i Toscana.
Kvinden Beatrice er patient på et psykiatrisk bosted i
Toscana. En dag flytter kvinden Donatella ind og vækker
noget i Beatrice. Hun foreslår Donatella, at de stikker af
fra stedet og tager på en køretur tværs gennem Italien.
Turen bliver en udviklingsrejse, hvor det viser sig, at de
to kvinder måske er de mest raske personer i Italien.
Instr: Paolo Virzi. Italien 2017. 1 t. 58 min. Scanbox.

Tirsdag d. 5. marts 2019. Victoria og Abdul.

Dronning Victoria skal i 1887 fejre sit 50 års jubilæum
som regent. Den unge inder Abdul sendes til London for
at overrække dronningen en medalje. Dronningen finder
Abdul fascinerende, og de to indleder et varmt venskab.
Men dronningen stab og søn er ikke meget for, at sådant
et forhold skal foregå. Racismen ulmer i krogene.
Victoria må stå fast og ikke bukke under for gruppepres
for at beholde sin ven.
Instr: Stephen Frears. England 2017. 1 t. 46 min. UIP.

Tirsdag d. 12. marts 2019 Kvinde Ukendt.

Den unge læge Jenny arbejder på en offentlig klinik, men
håber på at kunne åbne en privatklinik en dag. En aften
afviser hun en kvinde i døren efter lukketid. Den næste
dag ringer politiet på og fortæller Jenny, at kvinden er
blevet fundet død i nærheden uden noget ID på sig.
Jenny bliver ramt i sjælen, da hun føler, hun måske kunne
have reddet kvindens liv. Hun sætter sig for at finde ud
af, hvem hun var, og hvor hun kom fra? Instr: Jean og Luc
Dardenne. Frankrig 2017. 1 t. 53 min. Camera Film.

Tirsdag d. 19. marts 2019. All the money in the
World. FILMEN STATER KL. 09.45

Vi befinder os i 1973. Den 16-årige John Paul Getty d 3.
bliver kidnappet. Læsesummen er 17 millioner dollars.
John Pauls mor bliver tvunget til at bede sin eks-svigerfar
John Paul Getty, som er verdens rigeste mand om pengene, men Getty har ikke i sinde at give en dollar for
sit barnebarn. Gail beslutter sig derfor for at få sin søn
frigivet på en anden måde, med hjælp fra Gettys advokat. Instr: Ridley Scott. USA 2018. 2 t. 12 min. SF- Film.

Tirsdag d. 26. marts 2019. The Square.

FILMEN STATER KL. 09.45
Christian arbejder som kurator på et svensk museum for
moderne kunst. Han er i gang med museets nye store
satsning ”The Square”. En morgen får han stjålet sin
tegnebog, og det sætter en lavine i gang af anklager og
groteske situationer. Instr: Ruben Østlund. Sverige 2017.
2 t. 25 min. Scanbox.

Ekstra arrangementer 2018
Tirsdag den 4. september starter vi igen efter sommerferien.
Fredag den 7. september 2018 ”No More Jacks”.
Det Kongelige Teater Gammel Scene.*
Mandag den 17. september 2018 En Tisvilde dag i Klerkesalen.*
Tirsdag den 16. oktober 2018 Helsingør vi skal på Skibsklarerergården
rundvisning med guide.
Der er selv transport vi mødes kl. 10.30 på Helsingør station.
Pris med spisning kr.150, max 30 personer tilmelding fra den 18/9 – 2/10.

Tirsdag den 20. november 2018 er der ingen film.

I stedet tager vi på juletur til Gerlev kro hvor der er spisning og musik.
Pris kr. 300, max 200 personer tilmelding fra den 9/10 – 6/11.

Fredag den 7. december Kurt Ravn til julekoncert i Andreas Kirken.*
Tirsdag den 11. december 2018 går vi efter filmen til Påfuglen i
Tivoli og spiser, der er musikalsk underholdning, mødested uden for

biografen.
Pris kr. 150, max 150 personer tilmelding fra den 13/11 – 4/12.

Mandag den 17. december Drengekoret synger Jul ind i Andreas
Kirken.*

*) Billetterne kan købes i Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 Kbh. Kan

købes fra 1. august 2018. nærmere oplysninger vil komme i Senior Bladet.

Ekstra arrangementer 2019
Tirsdag den 8 januar starter vi igen efter juleferien.
Tirsdag den 12. februar 2019 besøg på Revymusset med guide,

mødested Allégade 5, Frederiksberg kl. 10.45, med efter følgende spisning.
Pris kr.150,- antal personer 30 tilmelding fra 8/1 - 29/1 2019.

Fredag den 22. marts afholdes den årlige generalforsamling i

Klærkesalen på Sct. Joseph, Griffenfeldsgade 44.
Klubben byder på lidt spiseligt og 1 øl/vand.

Besøg hos Big Bowl.
Rundvisning i Operaen.
Rundvisning Royal Arena.
Vi har undersøgt om mulighed for besøg, men da vi er bundet af udgivelsesdato for vort blad, og da arrangøren ikke kan give os en dato så
tidligt på året, vil vi vende tilbage med dato + tid i løbet af efteråret i henholdsvis biografen og via e-mail.

Tirsdag den 7. maj 2019 går turen atter til Gavnø – Næstved –
Karrebæksminde med båd og spisning ombord, turen er tilrettelagt

specielt for de personer som stod på venteliste, denne gang tager vi kun
afsted med 54 personer.
Pris kr. 300,- antal personer 54, tilmelding fra den 5/3 – 26/3.
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 2018. nærmere oplysninger vil komme i Senior Bladet.

Medlemsfordele
Medlemsfordele – gode rabatter for klubbens medlemmer:
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.
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 		
Te		
Smurt bolle		
Kringle		
Chokolade		
Kaffe/te og kringle/bolle
Kakao og kringle/bolle

20 kr.
20 kr.
20 kr.
20 kr.
20 kr.
30 kr.
40 kr.

Toveklubben
Restaurant Påfuglen i Tivoli.

I løbet af tivoli-sæson kan medlemmer af Danske Seniorer og dermed
Toveklubben nyde godt af et særlig tilbud: platte for 127 kr. samt/og/ eller
stor pariserbøf for 110,- kr.
Derudover er der 20% rabat på både snaps og kaffe.
Der skal fremvises medlemskort fra Toveklubben ved bestilling.

Filmklub

Toveklubben
2018 / 2019
Medlemsfordele
og gode rabatter
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medlemmer

