
Syv nye og spændende dokumentarfilm i løbet af 2022-23 med 
efterfølgende inspirerende debat og oplæg fra biografen og 
indbudte oplægsholdere.  

Filmene vises fredage kl. 18:00 (undtagen filmen i november) 
Medlemskab koster 150 kr. for en sæson. Pris per film 50 kr. 

 tænk engang.... 

SÆSON 

2022/23 

Glæd dig til 
4 nye og 

spændende 
titler i 

foråret 2023 



2. september 2022 

Honningland 

Hatidze og hendes mor, Nazife tilbringer hele deres liv med at 
tage sig af deres bistader. En dag flytter en nomadefamilie ind 
ved siden af og Hatidzes fredfyldte paradis forstyrres snart. 
Filmen fortælles primært gennem billederne, personernes 
kropssprog og deres følelser.  En tankevækkende, indtagende, 
hjerteskærende smuk film. 

7. oktober 2022 

 
 

The Ponds 

I en verden med konstant forandring og kaos er det næsten et 
chok at opdage, at nogle oplevelser forbliver uændrede, 
naturlige, primitive endda. Midt i London ligger Hampstead 
Heath, der er en 320 hektar skov med tre "svømmedamme". 
Folk bader i dem hele året rundt. Filmen følger badere i løbet 
af 12 måneder. THE PONDS er en hjertevarm fejring af 
excentricitet og rendyrket uforfærdethed, når disse usædvan-
lige mennesker, forenet af en fælles lidenskab, mødes for at 
tackle alt, hvad vejret - og livet - udsætter dem for. 

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. 



13. november 2022 kl. 15:00 

 
Ennio Morricone  The Maestro 

Dokumentarfilmen handler om den ikoniske filmkomponist 
bag et utal af værker, bl.a. DEN GODE, DEN ONDE OG DEN 
GRUSOMME. Filmens instruktør Giuseppe Tornatore har 
interviewet mere end 70 anerkendte filmskabere og musikere 
om Ennio Morricones liv og værker. Disse interviews er 
splejset sammen med optagelser fra hans populære koncert-
turnéer, klip fra klassiske film samt hidtil ukendte arkiv-
optagelser af øjeblikke og begivenheder fra en succesrig 
karriere, der varede mere end 70 år. 

Forestillingerne i foråret 2023 finder sted: 

20. januar 2023 kl. 18:00 
10. februar 2023 kl. 18:00 
10. marts 2023 kl. 18:00 
14. april 2023 kl. 18:00 

 
 

Tre vedkommende dokumentarfilm i 2022 og fire nye 
og spændende dokumentarfilm i 2023 

Filmklubben har en efterårs- og en forårssæson med visning 
af 7 dokumentarfilm i aftenprogrammet i løbet af en sæson. 
Filmklubben annoncerer ved den nye sæson 3 filmtitler i 
efteråret og 4 kommer til under sæsonen, så man kan opnå 
aktualitet i filmprogrammet for Dok Bif. Vi lover, at det bliver 
smukke, tankevækkende og aktuelle dokumentarfilm.  
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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. 


