
Syv nyere og spændende film i løbet af året med efterfølgende 
kaffe og kage, inspirerende debat og oplæg fra biografen og 
indbudte oplægsholdere. 

Filmene vises fredage kl. 13:30 

Medlemskab koster 125 kr. pr. sæson 

Pris pr. film inklusiv oplæg/debat, kaffe og kage 50 kr. 

Filmklub for seniorer 

SÆSON 

2023 

Film, kaffe og samvær 



27. januar 2023 kl. 13:30 

EN KONGELIG AFFÆRE 

Der findes næppe et mere dramatisk kærlighedsdrama i Danmarks-
historien end affæren mellem Chr. VIIs tyske livlæge Johan Struensee 
og den engelskfødte dronning af Danmark Caroline Mathilde i starten 
af 1770’erne. Med udgangspunkt i det pikante og livsfarlige trekants-
drama mellem den stadigt mere sindssyge kong Christian, oplysnings-
manden og idealisten Struensee, er det den gribende fortælling om et 
passioneret, forbudt kærlighedsforhold, som forandrede en hel nation. 

3. marts 2023 kl. 13:30 

MRS. HARRIS GOES TO PARIS 

I dette britiske drama forelsker rengøringsassistenten Ada Harris sig 
inderligt i en udsøgt Dior-kjole. Hun beslutter sig for derfor for at sætte 
alt ind på at købe den: Hun tager ekstraarbejde, sulter sig og kaster sig 
ud i gambling for at opfylde sin drøm. Da hun endelig kan begive sig ud 
på sit eventyr til Paris, bliver det et vendepunkt, som ikke kun vil ændre 
hendes syn på sig selv og omgivelserne, men også Dior-huset vil 
forandre sig for evigt. 

12. maj 2023 kl. 13:30 

SKOLEN VED VERDENS ENDE 

Lunana ligger i den fjerneste dal i Himalaya – otte dagvandringer fra 
nærmeste by uden elektricitet og internet. Ugyen, bor i Bhutans ho-
vedstad Thimphu, og drømmer om at flytte til Australien og gøre karri-
ere som musiker. Desværre har hans chef lagt helt andre planer for 
ham, da han bliver udstationeres han som lærer i Lunana. De menne-
sker, han møder, viser sig hurtigt at kunne opveje alle afsavn. Bhutan 
er kendt for at have afløst BNP med en slags brutto-lykke-index. 

31. marts 2023 kl. 13:30 

KYSSET 

Det romantiske drama er en film af Bille August. Den noble og 
pligtopfyldende Anton, er ved at blive officer. Han inviteres til bal hos 
den lokale Baron. Det bliver en skæbnesvanger aften for den unge 
mand. Han inviterer nemlig husets smukke datter Edith op til dans, 
men da det viser sig, at hun er lam efter en tragisk ride ulykke, rammes 
Anton af skam. Han får stor medlidenhed for Edith, og hun forelsker sig 
i Anton, men kan ikke være ærlig overfor hende. 



15. september 2023 kl. 13:30 

ALT FOR KÆRLIGHEDEN 

Den romantiske komedie handler om den forførende kvindebedårer 
Jocelyn, som bliver uventet og ubelejligt forelsket. Kvindebedåreren 
foregiver at være lammet og bundet til en kørestol i forsøget på at 
forføre en ung kvinde. Situationen bliver dog hurtigt kompliceret, da 
han forelsker sig i kvindens søster, som rent faktisk sidder i kørestol. 
En komedie i stil med 'Vild med Mary' - politisk ukorrekt og rasende 
romantisk. 

13. oktober 2023 kl. 13:30 

CODA 

Filmen er et drama om teenageren Ruby, der er den eneste i sin 
familie, som kan høre. Ruby forsøger at balancere sin daglige skolegang 
med det hårde arbejde ved siden af, hvor hun hjælper sine døve 
forældre og bror med den økonomisk pressede fiskeriforretning. 
Selvom hun agerer tolk for dem, begynder hun at se et andet liv for sig. 
Det går nemlig op for Ruby, at hun ikke bare har passion for musik, 
men decideret et uslebent sangtalent parat til at blive foldet ud. 

Tak til vores sponsorer af kaffe og kage. 

17. november 2023 kl. 13:30 

BAMSE 

Et feel-good-drama, der handler om den folkekære musiker Flemming 
"Bamse" Jørgensen, der har givet os klassikere som 'Vimmersvej' og 'I 
en lille båd der gynger'. Som spæd blev han bortadopteret til et direk-
tørægtepar, som ikke kunne få børn. Faren ønsker, at Flemming en dag 
skal overtage familiens fabrik, men Flemming har andre planer og 
bliver en del af bandet Bamses Venner. Selvom succesen er enorm for 
bandet, så ønsker Flemming fortsat farens anerkendelse og kærlighed. 



Biffen og Ældresagen byder velkommen til endnu en sæson i Senior Bif. 

Det har været skønt at mærke den store opbakning til vores fælles 
filmklub, Senior Bif. Mange ældre har lyst til at se gode, klassiske film. 
Vi kombinerer dette med hyggeligt samvær med kaffe og kage samt et 
oplæg før og efter filmene. Vi bestræber os på, at oplægsholdere giver 
filmen et spændende perspektiv—noget man kan tage med sig hjem og 
tænke videre over. 

Vi glæder os til den nye sæson og byder alle velkommen. 

På gensyn i Senior Bif 

Senior Bif udvalget 

og Ældre Sagen i Odder 

Betaling: 
Tilmelding og betaling til filmklubben foregår online på Biffens 
hjemmeside, www.biffen-odder.dk. 
På forsiden vælges Filmklubber, og herefter vælges Senior Bif. 

Du kan også købe medlemskab i Biffens kontortid, mandag-onsdag kl. 
10-15, på første sal via døren i smøgen. Her kan betales kontant eller 
med kreditkort. Tilmelding til klubben lukker medio juni. 

Køb af billet til filmene: 
Som medlem går du ind på Biffens hjemmeside og finder forestil-
lingerne og bestiller plads. Du kan også ringe til Biffen eller komme i 
cafeen i åbningstiden og bestille plads. 

Medlemskort udleveres ved første forestilling. Køb af billet er efter 
først til mølle-princippet. Husk dit medlemskort til alle Senior Bif 
filmforevisninger. 

Billet til ikke-medlemmer: 
7 dage før filmen, udbydes de ikke solgte billetter i ordinært løssalg på 
Biffens hjemmeside. 

Biffen Odder • Rosensgade 10 • 8300 Odder 

Tlf. 86 54 00 77 • www.biffen-odder.dk 

Ændringer i programmet forbeholdes 


