
Syv nye og spændende dokumentarfilm i løbet af sæsonen 
med efterfølgende inspirerende debat og oplæg fra biografen 
og indbudte oplægsholdere.  

Filmene vises fredage kl. 18:00 
Medlemskab koster 150 kr. for en sæson. Pris per film 50 kr. 

 tænk engang.... 

SÆSON 
2022/23 
FORÅR 



20. januar 2023 

 

Verden er uskarp 

Grib dagen, grib timen og mød fire kvindelige fotografer, 
der nok har rigtigt mange kilometer i benene, men som 
fortsat leverer livsmod og nysgerrighed på et niveau, 
hvor alle kan (og bør!) lade sig inspirere.  VERDEN ER 
USKARP præsenterer os for de fire kvindelige fotografer 
Else Tholstrup, Nanna Bisp Büchert, Marianne Engberg og 
Tove Kurtzweil – alle fulde af liv, lidenskab og 
skabertrang – og en anekdote eller fem! 

10. februar 2023 

Organiseret Vildskab 

Danmark er, næst efter Bangladesh, det meste opdyrkede 
land i verden. Det kan ses på vores biodiversitet, som er 
styrtdykket siden 1980´erne. Vi har faktisk kun to procent 
vild natur tilbage i Danmark og det skal der nu gøres noget 
ved. Den Danske Naturfond har opkøbt et stort område i 
Hammer Bakker med produktionsskov, som skal 
omdannes til vild natur med store græssere, sommerfugle 
og med lidt held; en kongeørn eller to. Organiseret 
Vildskab handler om den proces, som vi alle – både 
mennesker og dyr – skal deltage i for at redde stumperne 
af den danske natur. For hvordan gør man noget vildt, der 
har været tæmmet så længe? 

Dok Bifs forårssæson ligger nu klar 

Klubbens ansvarlige har nu fundet de resterende fire titler for sæsonen 2022/23. Som 
medlem af Dok Bif vil du modtage information om filmvisningerne løbende. 
… og husk du ser hver film for kun 50 kr. som medlem af klubben. 



10. marts 2023 

Niels Bohr: Verdens bedste menneske 

Få kan sætte ord på, hvem Niels Bohr egentlig var og 
hvilket aftryk, han har sat på verden – men i denne film af 
Anna von Lowzows og Marie Breyens, får vi endelig en 
sammenhængende og levende fortælling om en dansker, 
der i det 20. århundrede nok fik sat det største aftryk på 
verdensplan. Hvordan lykkedes det 38-årige Niels Bohr at 
blive tildelt Nobelprisen? Hvorfor var Tyskland, Rusland, 
USA og England i kapløb om at få fat i ham under 2. 
verdenskrig? Hvorfor blev Niels Bohr Instituttet et mekka 
for fysik, som alverdens forskere valfartede til? Og var det 
Niels Bohr, der opfandt atombomben? Alt dette er kædet 
sammen i en smuk og fængende film om en mand, der 
gjorde sit yderste for at redde en verden i kaos og krig. 

Oplæg og debat 

Filmklubben vil sørge for spændende oplæg og debat i forbindelse med filmvisningerne, så 
der er god grund til at komme og være med. Det er jo også altid noget særligt at se film på 
det store lærred med den gode lyd og samtidig få det til rabatpris. 

14. april 2023 

Fire of Love 

Katia og Maurice Krafft elskede to ting – hinanden og 
vulkaner. I to årtier vandrede det dristige franske 
vulkanolog-par rundt på planeten og jagtede udbrud og 
dokumenterede deres opdagelser.  I sidste ende mistede 
de livet i en vulkansk eksplosion i 1991 og efterlod en arv, 
der berigede vores viden om den fysiske verden.  
Instruktør Sara Dosa har skabt en poetisk hyldest til de 
frygtløse forskeres eventyrlyst, hentet fra Kraffts eget 
spektakulære billed- og videoarkiv. FIRE OF LOVE 
fortæller en historie om skabelse og ødelæggelse, der 
følger to modige opdagelsesrejsende, mens de begiver sig 
ud i det ukendte, alt sammen for kærlighedens skyld. 
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Ændringer i programmet forbeholdes 

Dok Bif - tænk engang.... 

Dok Bif er en spændende filmklub, hvis du er interesseret i at se dokumentarfilm, 
der gør en forskel. Gode dokumentarfilm kan... 

- udfordre din opfattelse af et emne 
- lære dig noget nyt 
- vise dig noget, du ellers aldrig ville have set 
- overraske dig med en speciel brug af film-mediet 

I en tid, hvor film-mediet gennemsyres af nedgroede Netflix-serier og flow-
fjernsyn fyldt med fordummende hammerslags- og reality-tv, i sådan en tid er der 
heldigvis en dokumentargenre, som kan puste frisk luft ind i din verden. 
Du kommer til at se dokumentarfilmene sammen med andre i stedet for hjemme 
i sofaen, og det kan forbedre din filmoplevelse markant. I Dok Bif bestræber vi os 
nemlig på at samtale om filmene før eller efter forevisningerne. Der vil være 
oplægsholdere, som f.eks. instruktøren eller en anden, der har viden om film-
emnet og noget på hjerte. Og du kan selvfølgelig give dit besyv med. 
Vel mødt i Dok Bif! 

På vegne af Dok Bif 
Tomas Nørfelt, Jytte Fisker Yssing, Stig Fauerby, 

Vithard Villumsen og Hans Otto Lunde 

Hvordan bliver jeg medlem? 
Betaling af medlemskab til filmklubben foregår online på Biffens hjemmeside, 
www.biffen-odder.dk. Du kan også købe medlemskab i Biffens kontortid mandag 
til onsdag mellem 10:00-15:00 på første sal via dør i smøgen ved Biffen. Her kan 
betales kontant eller med kreditkort. Tilmelding er efter først til mølle-princippet. 

Hvordan køber jeg billet til filmen? 
Som medlem skal du gå ind på Biffens hjemmeside og finde forestillingen og 
bestille billet. Du kan også ringe til Biffen og bestille billet, eller du kan komme i 
Biffens café i åbningstiden og bestille billet. 

Medlemskort udleveres ved første forestilling. Husk dit medlemskort til alle Dok 
Bif filmforevisninger. 

Medlemskaber kan købes løbende. Der sælges også løssalgsbilletter til 
forestillingerne på almindelige vilkår. 


