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Tirsdag d. 7. september 2021 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, se programmet.

I sæson 2021/2022 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. 400,00.

Medlem:
Pensionister skal bo i Hovedstadsområdet.
Medlemskortet for sæson 2021/2022 skal være betalt senest tirsdag d. 31. juli 2021. 
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 53710000365891. 
Husk at skrive medlems nr. i rubrikken ”besked til modtager”. Det kan også betales til 
kassereren som sidder på Bogholder Alle 30/ fælleslokale i Vanløse hvilket er gratis. Dog 
kun den  28+29+30/6 og den 28+29+30/7 fra kl. 11 – 13, når man står udenfor opgan-
gen nr. 30, skal man gå til venstre rundt om hjørnet, der ligger fælleslokalet. Kontingent 
betalt før udsendelse af program, modtager medlemskortet med programmet. Ved 
senere betaling udleveres kortet 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 medlem-
mer. 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 medfør eksklusion af klubben.

Ang. Ekstra arrangementer for sæson 2021/2022. 
Hvis der sker ændringer i programmet vil I blive orienteret via e-mail, SMS eller telefon. 

Formand: LIS TØNNESEN, LEIFSGADE 13 2.TV, 2300 B`KBH. S. TLF: 21444792.
MAIL: lis.tnnesen@gmail.com

Kasserer: MONA CARLSEN, BOGHOLDER ALLE 30, 4. 2720 VANLØSE.
TLF: 28977126 MAIL: mona@toveklubben.dk     
Toveklubben bank konto: reg. og konto nr. 53710000365891



Efterår 2021

Tirsdag d. 7. september 2021. Undtagelsen.                                                                                   
Vi befinder os på et kontor i København. Den unge journalist Iben 
og hendes bedste veninde Malene modtager en dag nogle my-
stiske trusselsmails. Paranoiaen begynder at sprede sig på kontoret, 
for hvem har sendt disse mails. Er det den indelukkede Anne-Lise 
eller sekretæren Camilla eller måske en helt tredje. Der spreder 
sig mobning på kontoret. ”Undtagelsen” er baseret på succesro-
manen af Christian Jungersen. Hvis man elsker en god thriller, der 
twister om sig selv hele tiden, vil man elske ”Undtagelsen”. Man 
ved aldrig, hvor man har den og det skal tages som et kompliment.                                                                                                              
Instr: Jesper W.Nielsen (Der kommer en dag). Danmark 2020. 
1 t  55 min. SF-Film.  

Tirsdag d. 14. september 2021. Usynlig Hjerte.        
Vi følger 3 skæbner i København. Niklas prøver at starte et nyt liv 
efter en stofdom. Han starter som pædagog og skal arbejde med 
handicappede. Victoria er taget hjem til Danmark efter en hård 
oplevelse som pornostjerne i USA. Hun har nu fået et barn og skal 
forsøge at klare sig selv. Frederik er Niklas lillebror og er ved at blive 
en del af en bande, som vil have ham til at gøre flere ulovlige ting. 
Instr: Lauritz Flensted Jensen. Danmark 2019. 1 t. 29 min. Reel 
Pictures. 

Tirsdag d. 21. september 2021. Sandheden.                                                                                         
Lumir og hendes famiie rejser til Frankrig for at besøge hendes mor, 
den verdenskendte  skuespillerinde Fabienne. Hun er både med i en 
ny film og har en selvbiografi på bedene. 
Inden bogen sendes ud, får Lumir lov til at læse den. Hun finder 
ud af, at beskrivelsen mellem hende  selv og hendes mor kan hun 
ikke genkende og hemmelighederne begynder at komme ud af  
skabet. Den japanske mesterinstruktør Hirakazu Koeeda, som har 
lavet flere skønne film i Japan,  har lavet sin første film uden for 
sit hjemland. Men han svigter ikke og leverer endnu engang en  
stærk og rørende fortælling indenfor hans ynglings tema. Familien.                                                                                                                                        
Instr: Hirakuza Koreeda (Min søns familie). Frankrig 2020. 
1 t 46  min. Øst for Paradis. Drama.  



Tirsdag d. 28. september 2021. Madklubben.                                                                              
Bering, Marie og Vanja har været veninder siden de har været teen-
agere. De har godt nok ikke set hinanden så meget de sidste par år, 
men har altid holdt sammen. Da Marie bliver forladt af sin mand, 
beslutter de to veninder at tage hende med til Italien og få et lækkert 
madkursus, for at få hende væk fra det kedelige liv i Danmark. Turen 
vil ændre alle tre kvinders liv. Kirsten Olesen, Kirsten Lehfeldt og 
Stina Ekblad leverer alle tre gode præstationer og bliver bakket op 
af gode Troels Lyby og Mia Lyhne. Samtidig er der skønne billeder af 
Italien og man kan ikke undgå at blive lækkersulten. En dejlig varm 
dansk film. Instr: Barbara Topsøe Rothenborg. Danmark 2020. 
1 t 38 min. SF Film. Komedie.

Tirsdag d. 5. oktober 2021. De forbandede År.                                                                                  
Filmen starter kl. 09.45      
De tyske tropper invaderer Danmark. Industrigiganten Karl Skov 
beslutter sig for, at det bedste at gøre er at arbejde godvilligt for
tyskerne, hvis man skal beskytte sin familie. Et nødvendigt onde. 
Hans kone Eva er meget imod hendes mand beslutning. Samtidig be-
gynder en gruppe unge mennesker at danne modstand mod de tyske 
tropper. Instr: Anders Refin. Danmark 2020 2 t. 32 min. Scanbox.

Tirsdag d. 12. oktober 2021. De særlige.                                                                                                     
Bruno og Malik er et meget umage makkerpar: Bruno er midald-
rende, jødisk ungkarl og Malik er muslimsk familiemand, men netop 
deres forskellige livsførelse og forudsætninger gør deres venskab 
og partnerskab ekstraordinært og får dem hver især til at bryde 
vanetænkningen i deres fælles projekt, nemlig at tage sig af og skabe 
bedre rammer for de autistiske børn og unge, som samfundet har 
glemt. Instr: Oliver Nakache og Eric Toledano. Frankrig. 2019. 
1 t. 54 min. Scanbox.

Tirsdag d. 26. oktober 2021. Den sorte Jord.                                                                          
Den engelske journalist Gareth Jones rejser til Rusland i 1933. Hans 
opgave er at beskrive, hvordan landet er voksende i industri og 
udviklingen ingen ende vil tage. Men Jones opdager lidt efter lidt, at 
alt ikke er så rosenrødt. Diktaturen styrer højt i landet og de ser helst 
ikke, at der reporteres noget ud. Så Gareth bliver pludselig en jaget 
mand. Baseret på en sand historie er ”Den Sorte Jord” en kontrover-
siel film om Ruslands sande væsen. Filmen blev nomineret til guld-
bjørnen i Berlin og er en film, man ikke må snyde sig selv for.  
Instr: Agnizka Holland. Tyskland/England 2019. 
2 t 21 min.  Another World. Drama 



Tirsdag d. 2. november 2021. Druk.
Gymnasielærere Martin er i midtlivskrise. Men en aften lufter en af 
hans venner ideen om at udføre et eksperiment omkring en teori, 
der siger, at alle mennesker er født med en halv promille for lidt. 
De fire venner starter deres eksperiment og alt starter rigtig godt, 
men alting har en pris.  ”Druk” er Thomas Vinterberg i topform 
og hans mest personlige film til dato. Mads Mikkelsen leverer en 
af hans allerbedste præstationer. Filmen har vundet mange priser 
allerede og er favorit til Oscaren for bedste udenlandske film.                                                                                                                            
Instr: Thomas Vinterberg (Jagten). Danmark 2020. 
1 t. 57 min. Nordisk  Film. Drama

Tirsdag d. 9. november 2021. Livets Bedste År.
Jean-Louis er kommet i sit livs efterår. Han har haft et godt liv, men 
han har stadig mindelser om en bestemt kvinde, han mødte som 
ung og havde en romance med. Anne, som hun hed, har han aldrig 
opsøgt igen. Men efter hans kones død, beslutter Jean Louis for at 
finde Anne igen og måske opspirer en hel ny romance. Filmen er 
en fortsættelse af filmen ”Manden og Kvinden” fra 1966 med de to 
samme hovedroller og lavet af den samme instruktør.  Et ægte fransk 
drama, der sætter de stille øjeblikke højest og elsker hverdagens 
poesi. 
Instr: Claude Lelouch. F In Frankrig 2019. 1 t. 30 min. Filmbazar 
Drama 

Tirsdag d. 16. november 2021. Forført.
Den 50-årige kvinde Claire har en ung elsker ved navn Ludo. Hun vil 
gerne være mere seriøs med ham, men hun mistænker ham for at 
være utro. Så hun opretter en falsk profil på Facebook for at teste 
ham. Men igennem profilen kommer hun i kontakt med Ludos bedste 
ven Alex, som hun stille og roligt forelsker sig i. Juliette Binoche er en 
af Frankrigs helt store franske skuespillerinde og hun leverer en af de 
bedste præstationer i ”Forført”. Filmen blev nomineret til de gyldne 
palmer i Cannes.  
Instr: Safy Nebbou. Frankrig 2020. 1 t. 41 min. Camera Film. Drama.

Tirdag d. 30. november 2021. Parasite.
Familien Kim er en af de mange fattige i Syd Koreas slum. De tjener 
penge dag for dag og klarer sig gennem de mest banale ting. Da søn-
nen Woo bliver ansat som lærer hos en rig familie, får han ansat sin 
familie lidt efter lidt. Det hele ser ud til at blive bedre, men pludselig 
sker der nogle overraskelser, som ingen forventede.
Instr: Joon Bong Ho. Sydkorea 2019. 2 t. 12 min. Camera Film.



Forår 2022

Tirsdag d. 7. december 2021. Falling.                                                                                                                                  
Den ældre mand Willis er i starten af Demensstadiet og det bliver 
værre og værre. Han vælger at flytte ind hos sin søn John. Men kon-
flikterne ligger lige under overfladen. Willis er homofob og John bor 
sammen med sin mand. De to mænd må komme ind til hinandens 
hjerter og se både fortiden og nutiden i øjnene. Viggo Mortensen, 
som har en dansk mor og som vi blandt kender fra ”Ringenes Herre” 
har instrueret sin første film og har gjort det med bravour. En stærk 
film om demens og familieforhold. Lance Henriksen har oscarbuzz 
som faderen. Det er hårdt at have en familie, men man må kunne 
finde et punkt, hvor alt går op i en højere enhed. 
Instr: Viggo Mortensen. USA 2020. 1 t 52 min. Nordisk Film. Drama. 

Tirsdag d. 4. januar 2022. Erna i Krig.                                                                                           
Vi befinder os i Sønderjylland under 1.verdenskrig. Kvinden Erna 
lever sammen med hendes  subnormale søn. Da sønnen Kalle 
erhverves til hæren, følger Erna efter og forklæder sig som en  
mand. Men hvor lang tid kan hun holde sig skjult i den mandlige 
forklædning. Trine Dyrholms  første rolle siden ”Dronningen” 
og hun leverer igen varen. Samtidig er tidsbilledet præcis. Hen-
rik  Ruben Genz og forfatter Erling Jepsen kan noget sammen.                                                                                                                                          
Instr: Henrik Ruben Genz (Frygtelig Lykkelig). Danmark 2020. 1 t 40  
min. Scanbox.  

Tirsdag d. 11. januar 2022. Herself.
Sandra har sine to børn med sig, da hun flygter fra hendes voldelige 
ægtemand. Desværre er det  svært at finde et nyt sted at bo i Irland, så 
Sandra tager en stor beslutning og vælger at bygge et  hus fra bunden 
og skabe en ny tilværelse for hendes familie. Det bliver en hård rejse 
for hende, da  hun også skal kæmpe for forældremyndigheden over 
børnene. ”Herself” fik stor ros på Toronto  Filmfestivalen. Filmens 
instruktør har tidligere lavet ”Mamma Mia”, men har her begået en 
smuk,  social realistisk film om en mors kamp for et bedre liv for hendes 
børn. 
Instr: Pillida Lloyd (Mamma Mia). England 2020. 1 t 37 Min. UIP Drama.

Tirsdag d. 18. januar 2022. Rocketman.
Historien om popstjernen Elton John, der voksede op som den fattige 
dreng Reginald Dwight med nogle fraværende forældre og en elsket 
bedstemor. Reginald bliver venner med sangskriveren Bernie Taupin og 
sammen indleder de en succesfuld rejse op af rangstien og hitlisten. En 
musikalsk rejse, fuld af kærlighed og sorger.
Instr: Dexter Fletcher. England 2019. 2 t. 1 min. UIP.   



Tirsdag d. 25. januar 2022. Little Women.
Filmatisering af den skønne historie om de fire søskende Jo, Meg, 
Amy og Beth og deres  kærligheds og familieliv. Jo er rebellen, 
der mener, at der er mere end bare at gifte sig og være  den søde 
husmor for sin arbejdsomme mand. Men samfundet er bundet på 
regler, så pigerne må  stå sammen for at vise, hvad de kan. En dejlig 
film, man bliver i rigtig godt humør af og giver  samtidig noget til 
tårekanalerne. Oscarvinder for bedste kostumer og blev nomineret 
til bedste film. 
Instr: Greta Gerwig (Lady Bird) USA 2020. 2 t. 15 Min. SF-Film. 
Drama   

Tirsdag d. 1. februar 2022. Officer og Spion.
I 1894 I Frankrig bliver officeren Alfred Dreyfuss anklaget for at have 
spioneret for Tyskland og får  en straf, der fører til livsvarigt fæng-
sel. Samtidig bliver den unge oberst Picquart ansat i den  franske 
efterretningstjeneste. Han var en af vidnerne under Dreyfuss sagen. 
Men ligeså stille  begynder han at finde beviser på, at Dreyfuss er 
uskyldig dømt. Men vejen frem til sandheden er  hård og lang. Den 
franske regering skal man ikke lege med. Vinder af 2.pladsen til 
Cannes  Filmfestivalen og flere Cesar priser. Roman Polanskis bedste 
film i flere år og han har bestemt ikke mistet sin kraftværk.  
Instr: Roman Polanski (Chinatown). Frankrig 2020. 2 t 12 min.  
Filmbazar. Drama 

Tirsdag d. 8. februar 2022. Lille Sommerfugl. 
Grisefarmeren Ernst og hans kone Louise skal fejre deres guldbryl-
lup med hele deres familie og  venner. Hele gården er blevet pyntet 
op til den hele store fest. Men allerede i starten af festen,  kommer 
der hemmeligheder på bordet omkring deres ægteskab og aftenen 
skaber splid mellem hele familien. Men det hele ender godt til 
sidst. Jesper Christensen og Karen Lise Mynster er  fremragende i 
hovedrollerne og filmen er et varmt familiedrama, uden at forfalde 
til sentimalitet.  Man kan nok kende meget fra sin egen familie.                                                                                                                                         
 Instr: Søren Kragh Jacobsen (Mifunes Sidste Sang). Danmark  2020. 
1 t 44 min. Nordisk Film. Drama 

Tirsdag d. 22. februar 2022. Kollison. 
En rigsmandsfamilie bliver udsat for en tragisk hændelse og bliver 
revet fra hinanden. Hvert medlem af familien begræder tragedien 
på hver deres måde, men i bund og grund burde man bare tale om 
tingene.
Instr:  Mehdi Avaz. Danmark 2019. 1 t. 57 min. Nordisk Film.



Tirsdag d. 1 marts. 2022. Retfærdighedens Ryttere. 
Markus er soldat. Da han får at vide, at hans kone er omkommet i 
en togulykke og hans datter  ligger på hospitalet, flyver han hjem. 
Igennem et par teknik nørder, Otto, Lennart og  Emmenthaler, finder 
Markus ud af at det måske ikke var en ulykke. Han sætter sig derfor 
for at tage hævn over dem, der har dræbt hans kone. Det viser sig 
at være den danske rockergruppe  Riders of Justice. Anders Thomas 
Jensen har et helt specielt univers, som både er sjovt, sort,  rørende, 
sørgeligt og faktisk også meget religiøst. Hans nyeste udspil her er 
en original film, man  ikke må snyde sig selv for og Mads Mikkelsen, 
Nikolaj Lie Kaas og Lars Brygmann leverer alle  sammen spil i top-
form. Instr: Andres Thomas Jensen (Blinkende Lygter). 
Danmark 2020. 1 t 56 min. Nordisk Film. Actionkomedie.

Tirsdag d. 8. marts. 2022. Vores Mand i Amerika.
Da Danmark besættes af Tyskland 9. april 1940 vælger den danske 
ambassadør i Washington - Henrik Kauffmann - at gå sine egne veje 
og nægte at følge ordrer fra det besatte København. Et  gamble, 
der viser sig at være meget nyttigt og dermed knytter Danmark tæt 
til supermagten in  spe, USA. Ambassadøren fortsætte også efter 
krigen som ambassadør og med et fortsat turbulent  privatliv. Ulrich 
Thomsen leverer en stor præstation som den danske ambassadør. 
Filmen er et  meget præcist tidsbillede. Instruktør Rosendahl har 
gået meget op i detaljerne og det har båret  frugt. En flot, historisk 
film. Instr: Christian Rosendahl(Idealisten). Danamark 2020. 
1 t 55 min. SF-film. Drama. 

Tirsdag d. 15. marts. 2022. Wild Rose.
Rose-Lynn er netop blevet løsladt fra fængslet. Hun drømmer om 
at blive stor countrymusiker i  Nashville. Men for hende er hendes 
drøm blevet bremset af at hun har to små børn derhjemme og  hen-
des mor ikke tror på hende. Men Rose-Lynn vil gøre alt for at opnå 
hendes drøm. En britisk  feel good film, fuld af skøn country musik 
og masser af rørende øjeblikke. 
Tom Harper England 2020 1 t 41 min. Scanbox Drama.

Tirsdag d. 22. marts 2022. Sangklubben. 
Vi er på en militærbase i England, hvor soldater gør sig klar til at tage 
af sted til krigen i  Afghanistan. Deres koner og kærester skal blive 
på basen og håbe på, at alt går godt. De to  kvinder Kate og Lisa går 
sammen for at danne en klub for de efterladte kvinder, for at skabe 
noget  sammenhold. Der bliver forslået, at pigerne skal synge sam-
men og det sparker en rejse i gang for  dem alle sammen. En ægte 
britisk feelgood film, der giver et smil på læben og en tåre i  tåre-
kanalerne. En film, man ikke kan undgå at blive påvirket af.  
Instr: Peter Cattaneo (Det bare mænd). England 2019. 1 t. 52 min. 
Scanbox Drama/Komedie. 



Ekstra arrangementer 2021

       Tirsdag den 7. september starter vi igen efter sommerferien.

Da det er en usikker sæson vi går i møde, ligger det lidt tungt med informa-
tionerne, dog vil vi prøve, at få nogle ture op at stå, det drejer sig om 
følgende:

20. juli håber vi på en tur til LDe hvide Svaner herom senere.
03. august heldagstur til Omø
23. november den årlige tur til De hvide Svaner.

Tilmelding til Omø starter 1. juli og slutter 2 uger før afholdelsen,
altså slut 20. juli for Omø.                                                                                                        
De hvide Svaner har tilmelding 26. oktober til 9. november.

Da vi har nogle puljer der blev tildelt i 2020 og ikke brugt, har vi fået lov til at 
bruge dem i 2021, det er derfor endnu ikke muligt af give en pris på turene, 
men de kommer ikke til at overstige hvad vi plejer at betale.

Søndag den 15. – 19. august går turen til Sønderjylland 
De som har meldt sig til turen, eller dem som gerne vil med skal melde sig 
til Lis inden 30. maj 2021.

Der vil blive afholdt Generalforsamling 19. oktober 2021, vi forventer at det 
denne gang kan blive afholdt, vi har talt om at den bliver afholdt i Klerke 
salen, herom senere, da vi ikke grundet Corona har afholdt 2 stk. generalfor-
samling fysisk vil de to generalforsamlinger blive afholdt på samme tidspunkt 
dvs. at der bliver udsendt 2 stk. dagsorden.

Tirsdag de 7. december arbejder vi på et besøg i Påfuglen. 

Tirsdag d. 29. marts 2022. The Kindness of Strangers.
Vi møder en gruppe mennesker i New York, hvis skæbner bliver 
blandet sammen på kryds og  tværs. Kærlighed og sorg bliver de to 
store emner i en mosaik over livet i New York. Filmen fik  stor ros 
på Berlin Filmfestivalen. Danske Lone Scherfig har flere år arbejdet 
udenfor Danmark og  hun har ligeså godt tag på de udenlandske 
skuespillere som de kendte danske. Et ægte feelgood  drama.  
Instr: Lone Scherfig (Italiensk for begyndere) USA 2020 1 t. 52 min. 
SF-Film. Drama.

 



Ekstra arrangementer 2022

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned 2022, der vil komme 
nærmere herom senere.

Der arbejdes på en tur til Tyskland/Polen, der vil komme nærmere herom 
senere enten i biografen eller via. E-mail/SMS. 
 
*) Billetterne kan købes i Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 Kbh. Kan 
købes fra 1. august 2021. nærmere oplysninger vil komme i Senior Bladet.  

Ang. arrangementer fra Danske Seniorer vil de blive oplyst i Senior bladet. *)  

moms:-)

Skønne ture



Ved den første filmforestilling tirsdag den 7. september 2021 er Toveklubben 
vært for en kop kaffe/the samt en bolle eller et stk. kringle, det bliver ud-
leveret i Palads forhal.

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. 9.30-14 ferie de 3 første uger af juli måned.

Alle medlemmer af Toveklubben kan købe billetter til rejser, ture og øvrige 
arrangementer.

Vi vil få rabat via Danske Seniorer, der vil med Danske Seniorer’s blad være 
en side der omfatter rabatter, du vil også kunne se den opdaterede liste på 
deres hjemmeside www.danske-seniorer.dk, klik på medlemsfordele. Deres 
rabat-katalog vil løbende blive opdateret og den vil bla. omfatte ferie, teater 
og shows, restauranter, m.m. - Husk dit medlemskort.   

Medlemsfordele

moms:-)
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og gode rabatter 

for klubbens medlemmer


