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PROGRAM MARTS 2023

FESTLIG EVENT
MED BOBLER & KAGE
FREDAG 31. MARTS 1900

BILLETPRIS 195 kr.

OFFENTLIGE FOREDRAG I NATURVIDENSKAB
DIREKTE TRANSMISSION FRA AARHUS UNIVERSITET           GRATIS ADGANG

DET ER BARE EN 
VIRUS
TIRSDAG 7. kl. 1900

KAFFE
TIRSDAG 21. kl. 1900

STJERNERNES 
VILDE LIV
TIRSDAG 28. kl. 1900



EMPIRE OF LIGHT
Dette romantiske drama fokuserer på en 
kærlighedshistorie, som udspiller sig om-
kring en biograf i en engelsk havneby i 1980’erne.
Oscar-vinderen Olivia Colman ses i en af de 
bærende roller. Hun spiller overfor en anden 
Oscar-vinder, nemlig Colin Firth. Filmen er skre-
vet og instrueret af Sam Mendes, der tidligere 

har stået bag 1917, 
American Beauty samt 
James Bond-filmene 
Skyfall og Spectre.

17.–18 marts kl. 19
19. marts kl. 15 & 19
23. marts kl. 14.15

BABYLON
Store ambitioner og skandaløs livsstil i 
Hollywoods barndom, hvor forskellige 
karakterer i storhed og fald i en tid med deka-
dence og fordærv. Vi gentager sucsesen med 
den seneste film fra Damien Chazelle, der også 
stod for “La La Land” og “Whiplash” og har Brad 
Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde og Toby 
Maguire i hovedrollerne.

1.–2. marts kl. 19

MUNCH
Historien om den norske maler 
Edvard Munch, skildrer fire definerede 
perioder i hans liv, heriblandt den unge Munchs 
første kærlighed og den dramatiske indlæg-
gelse på en nerveklinik i København. De fire 
dele er hver filmet med forskellige visuelle 
udtryk, mens Munch portrætteres af fire for-
skellige skuespillere - Mattis Herman Nyquist, 

Ola G. Furuseth, Alfred 
Ekker Strande og 
Anne Krigsvoll.

KYSSET
Det romantiske drama udspiller sig i 
1913, hvor den noble og pligtopfyldende 
Anton Abildgaard inviteres til bal. Det bliver en 
skæbnesvanger aften for den unge mand, da 
han inviterer husets smukke datter Edith op til 

dans. Stefan Zweigs 
roman er her filmati-
seret af Bille August.

TÀR
Cate Blanchett spiller en verdenskendt 
komponist og dirigent, der bliver den 
første kvindelige chefdirigent for et stort 
tysk orkester. Instrueret af den amerikanske 
instruktør Todd Field. Udover Cate Blanchett 
medvirker blandt andet Mark Strong, Noémi 
Merlant, Nina Hoss og den britiske-tyske cel-
list Sophie Kauer. Den islandske komponist  

Hildur Guðnadóttir har 
komponeret filmens 
score.

USTYRLIG
Det danske drama udspiller sig i 1933, 
hvor den 17-årige Maren, der er vild og 
uregerlig, bliver sendt på kvindeanstalten 
Sprogø. Her møder hun Sørine, der har tilpas-
set sig tidens normer efter at have tilbragt 
seks år på anstalten. De to kvinder opbyg-

ger et venskab, som 
ender med at få store 
konsekvenser for dem 
begge. Instrueret af 
Malou Reymann.

BYTTE BYTTE BABY
Dansk komedie, der følger to par, der 
begge skal være forældre. Men fertilitetsklinik-
ken har ombyttet de befrugtede æg - og plud-
selig er Liv gravid med kontrolfreaken Cecilies 
baby - og omvendt. De to kvinder må nærmest 
bytte liv, mens de to mænd forsøger at 

overleve den søde 
ventetid. Barbara 
Topsøe-Rothenborg 
har instrueret 
løjerne.

3.–5. marts kl. 19
9. marts kl. 14.15

      13. marts kl. 19
15.–16. marts kl. 19
18. marts kl. 15

20. marts kl. 19
22.–23. marts kl. 19
med undertekster:
24.–26. marts kl. 19
30. marts kl. 14.15

27. marts kl. 19
29.–30. marts kl. 19
EVENT 31. marts kl. 19
1.–2. april kl. 19

6 marts kl. 19
8.–9. marts kl. 19
med undertekster:
10.–12. marts kl. 19
16. marts kl. 14.15

DE 8 BJERGE
Pietro er en bydreng, mens Bruno er 
vokset op i en gammel bjergby. Da Pietros 
forældre lejer et lille hus i bjergbyen, møder de 
to drenge hinanden for første gang. Det bliver 
starten på et livslangt venskab. De to karakterer 
spilles af Luca Marinelli og Alessandro Borghi. 
Filmen er instrueret af Felix van Groeningen og 
bygger på Paolo Cognettis roman af samme 

navn. Filmen  modtog 
Juryens pris på Filmfesti-
valen i Cannes 2022.

      24.–27. feb. kl. 19
2. mar. kl. 14.15


