
Filmene vises fredage kl. 20:30 

Medlemskab for 2022/23: 150 kr. 

Pris per film: 50 kr. 

SÆSON 

2022/23 

Filmklub for filmelskere 

SPISNING 
- kan tilkøbes 



Leverandør af buffet: 

30. september 2022 
Costa Brava, Libanon (2021) 
Den frisindede Badri-familie undslipper storbyen Beirut ved at søge 
tilflugt i et selvbygget, utopisk bjerghus. En ulovlig losseplads bliver dog 
startet lige ved siden af, og med den kommer det skrald og den 
korruption, de forsøgte at undslippe. Lossepladsen vokser, og dermed 
familiens spændinger. Valget er nu enten at fortsætte som hidtil eller at 
forlade deres utopi og vende tilbage til den virkelighed, de flygtede fra, 
i håb om at forblive tro mod deres idealer. 
Instruktion: Mounia Akl 

Bemærk filmstart kl. 19:30       4. november 2022 
Spisning kl. 18:30       Drive My Car (2021) 
Instruktøren og skuespilleren Yasuke Kafuku plejer et på én gang 
platonisk og lidenskabeligt forhold til sin hustru gennem 20 år, 
manuskriptforfatteren Oto. De udklækker idéer, mens de elsker eller 
kører ture i bilen, mere end bare et transportmiddel for parret. Men 
under den harmoniske overflade ulmer konflikterne, og en chokerende 
hændelse bliver udgangspunktet for den kontemplative og lavmælt 
følsomme road trip, der er bygget over en historie af Haruki Murakami. 
Instruktion: Ryusuke Hamaguchi 

2. december 2022 
Bergmans Ø (2021) 
Et amerikansk instruktørpar skal tilbringe sommeren på skriveorlov 
omkring Ingmar Bergmans hjem på Fårø. Det landskab, hvor Bergman 
boede og indspillede flere af sine mest berømte film, skal inspirere dem 
til at skrive deres næste film. Som dagene går, bevæger de to elskende 
sig dybere ind i kunsten, men også længere væk fra hinanden. Minder 
om den første kærlighed ulmer, og grænsen mellem virkelighed og 
fiktion sløres, mens filmen-i-filmen langsomt tager form. 
Instruktion: Mia Hansen-Løve 



27. januar 2023 
Skolen ved Verdens Ende (2019) 
Bhutan er kendt for at have afløst brutto-national-produktet med en 
slags brutto-lykke-index. Ugyen, en moderne bybo, drømmer om at 
flytte til Australien og gøre karriere som musiker. Hans chef har helt 
andre planer for ham, og han udstationeres som lærer i den fjerneste 
dal i det bhutanske Himalaya – otte dagvandringer fra nærmeste by og 
helt uden moderne bekvemmeligheder. De mennesker, Ugyen møder, 
viser sig dog hurtigt at opveje alle afsavn. 
Instruktion: Pawo Choyning Dorji 

24. februar 2023 
Sneleoparden (2021) 

I et vildt tibetansk bjerglandskab følger filmen naturfotografen Vincent 
Munier i en søgen efter den mytiske sneleopard. Sammen med sin 
ledsager, traver han, venter, filosoferer og mest af alt, bare er i verden. 
Den tibetanske natur er gold og barsk, men vækkes til live af 
fotografens unikke, sanselige metode, der frembringer en meditativ 
tilstand, og det golde landskab forvandles til majestætisk natur, rigt på 
dyreliv. Filmen har musik af Nick Cave og Warren Ellis. 
Instruktion: Marie Amiguet og Vincent Munier 

17. marts 2023 
Triangle of Sadness (2022) 
Ruben Östlund kaster med Guldpalmevinderen TRIANGLE OF SADNESS 
sit nådesløse satiriske blik på modeverdenen og de super rige, hvor 
modellerne Carl og Yaya og nogle milliardærer på en luksus-yacht bliver 
ramt af en storm.  
Båden synker, og de strander alle på en øde ø. I kampen om overlevelse 
bliver hierarkiet vendt rundt, og pludselig står alle i en nærmest post-
apokalyptisk situation, hvor al civilisation er væk. 
Instruktion: Ruben Östlund 

21. april 2023 
Hændelsen (2021) 

Filmen fortæller den rystende historie om den unge studerende Anne, 
som bliver gravid i 1960’ernes konservative Frankrig, hvor et barn 
betyder udelukkelse fra uddannelsen, og hvor abort er ulovligt. At 
fortælle sine forældre om graviditeten er utænkeligt, men Anne har 
heller ikke noget ønske om at få et barn. Hun har livet for sig. En til 
tider rystende beretning om illegal abort og de involverede skæbner. 
Filmen vandt enstemmigt hovedprisen, Guldløven, i Venedig. 
Instruktion: Audrey Diwan 



Betaling: 

Medlemskab til Den Smalle koster 150 kr. 

Sæsonens i alt 7 film koster 50 kr. pr. film mod forevisning af 

medlemskort til Den Smalle. 

Medlemskabet kan købes via Biffens hjemmeside 

www.biffen-odder.dk 

Det er også muligt at købe løssalgsbilletter til de enkelte 

forestillinger på almindelige vilkår. 

En let anretning fra Fru Møllers Restaurant efterfulgt af kaffe & sødt 

serveres fra kl. 19:30 før hver forestilling. Pris: 105 kr. Anretningen 

skal bestilles i Biffen på 86 54 00 77 senest kl. 20:00 onsdag før en 

forestilling. 

Yderligere information: Biffen 

86 54 00 77 (man-ons kl. 10-15) 

Den Smalle viser syv specielt udvalgte film på en sæson — fra efterår 

til forår. 

Filmprogrammet i Den Smalle bliver sammensat af et udvalg, der 

finder kvalitetsfilm til en lidt smallere målgruppe. 

Ønsker du at få tilsendt anmeldelser for filmene inden forestillings-

dagene, så skriv til  

andreas.boelsmand@gmail.com 

 

På Den Smalles og Biffens vegne Andreas Boelsmand 

Biffen Odder • Rosensgade 10 • 8300 Odder 
Info og billetter: Tlf. 86 54 00 77 • www.biffen-odder.dk 

Ændringer i programmet forbeholdes 


