SØNDAG 25. APRIL 2010 / 25

Har du noget på plakaten, som du gerne
vil have omtalt i vores kalender? Send
en mail til KALENDER@STIFTEN.DK

Premiere - ’An Education’

##¤¤¤¤

#####¤

kærlighedskomedie med Steve Carell
»Vittighedsmaterialet er bare tyndt, og
selv gode komikere kan ikke ændre ved, at
handlingen er skåret over en ren skabelon.
Filmen er derfor endt med at være omtrent
lige så kedelig som Foster-parrets parforhold
– før deres fatale date« - Ann Lind Andersen
kl. 16.30, 19, 21.30

Oscar-nomineret Lone Scherfig-film
»Ganske vist fortæller Nick Hornbys
manuskript på basis af Lynn Barbers
selvbiografi ikke verdens største eller mest
originale historie, men Lone Scherfig har
instrueret ’An Education’ med så kyndig
og kærlig sans for hver eneste detalje, at
filmen inden for sine ret snævre rammer
fremtræder som et helstøbt værk præget
af såvel smittende munterhed som mørke
undertoner. Dette er en venlig film, men
den er ikke tandløs« - Ebbe Iversen
kl. 15.45, 18. 20.15

Premiere - ’R’
####¤¤
dansk drama m. Pilou Asbæk bl.a.’
»Den vulgære jargon er ikke lystig at
lytte til, og nogen opmuntrende oplevelse
er denne barske skildring af en grov og
afstumpet verden absolut ikke. Men dens
konsistens aftvinger respekt, og den fylder
nyttigt nok sin tilskuer med en heftig trang
til aldrig at komme i fængsel« - Ebbe Iversen
kl. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30

’Remember Me’
####¤¤

kærlighedsdrama med Robert Pattinson,
Emilie de Ravin og Pierce Brosnan
»’Remember Me’ har absolut humor,
men er ingen komedie – den er et
seriøst psykologisk drama om at være
ung, sårbar og oprørsk. Og den er
det vel at mærke på en letfodet og
appetitlig måde« - Ebbe Iversen
kl. 14, 16.30, 19, 21.30

’Clash Of The Titans’
####¤¤

adventure om konger og guder med
Ralph Fiennes og Liam Neeson
kl. 18.30, 21 (3D), kl. 11, 13.45

’Green Zone’

#####¤
krigsfilm af Paul Greengrass m. bl.a.
Matt Damon og Greg Kinnear
kl. 21.15

’I Love You, Phillip Morris’
###¤¤¤

komedie med Jim Carrey og Ewan McGregor
kl. 18, 20.15

’The Last Station’
####¤¤

drama med Christopher
Plummer og Helen Mirren
»The Last Station er endt som en
velfungerende biografisk film, netop
fordi der er valgt en vinkel - kampen
om Tolstojs kærlighed. Og den er
et smukt drama med fremragende
skuespilpræstationer og et uforglemmeligt
kærlighedsforhold« - Ann Lind Andersen
kl. 15.45, 18.15

’Broderskab’

###¤¤¤
prisbelønnet dansk nazi-drama med
Thure Lindhardt og Nicolas Bro
»Der er ingen grund til at anfægte de
seriøse intentioner bag »Broderskab«
eller at skælde voldsomt ud på filmen.
Man må bare gøre opmærksom på, at
dette er en tragisk kærlighedshistorie,
som man ser med ligegyldighedens
klamme kulde i hjertet« - Ebbe Iversen
kl. 18.30, 20.45

’The Bounty Hunter’

’Submarino’

komedie af Andy Tennant m. Gerard
Butler og Jennifer Aniston
kl. 13.45, 18.45

dansk drama af Thomas Vinterberg
m bl.a. Jacob Cedergren
»’Submarino’ er en hjerteskærende
film, og man kan forlade den stærkt
nedtrykt, men man kan også bruge den
som anledning til at værdsætte sin egen
tilværelse mere. Samt glæde sig over,
at Thomas Vinterberg igen har fundet
fodfæste som filmskaber« - Ebbe Iversen
kl. 15.30

#¤¤¤¤¤

’Skyggen’

####¤¤
thriller af Roman Polanski m. bl.a.
Ewan McGregor og Pierce Brosnan
kl. 18.45, 21.40

’Sådan træner du din drage’
###¤¤¤

’The Lovely Bones’
###¤¤¤

drama, instrueret af Peter Jackson
kl. 15.30

’Karla og Jonas’

’Precious’

#####¤

familiefilm af Charlotte Sachs Bostrup
kl. 11.30, 14

drama m. Mariah Carey og Lenny Kravitz
kl. 20.45

’Alice i eventyrland’

’Invictus’

familiefilm m. Johnny Depp
og Anne Hathaway
kl. 16 (3D - original tale)

Clint Eastwood-instrueret drama
kl. 15.45

’The Lovely Bones’

#####¤

####¤¤

###¤¤¤

drama, instrueret af Peter Jackson
kl. 16

’Det Regner Med Frikadeller’
###¤¤¤

animation med dansk tale
kl. 11

’Prinsessen og frøen’
###¤¤¤

Klik ind og læs med

PigePowerPoesi
POESI: Er du til smukke ord og finurlige ordspil? Er du vild
med ordmagi og underskøn poesi?
Så kom kom ordglad forbi Café Englen søndag 25. april.
Her kan du lytte til såkaldt Englelydspoesi. En række digterinder vil læse højt og nusse om dit øre. Du kan blandt andet
opleve Louise Bach Johansen, Nana Dorph-Petersen, Camilla
Sydel og Inger-Marie Ørner. Te, ordmagi, og pigepowerpoesi
er hele tre svar på, hvorfor du skulle bruge din søndag på Café Englen. Englelydspoesi er arrangeret af Poetklub Århus.
Fri entré.

ENGLELYDSPOESI
P
Café Englen, Studsgade 3, 8000 Århus C., 25. april 2010, kl. 16.00.

####¤¤

’A single man’

1. Tosset træning indtog Unisøen
2. Lækkert secondhand-tøj til super priser
3. Vind VIP billetter til VM i latin showdance
4. Oplev opvarmning til Tunø Festival
5. Forrygende farverig udstilling på Aros
6. Lækre drinks og sjove fester i weekenden
7. Lækkerier i Åbyhøj
8. Benassi starter festen på Spektrum
9. Århus forvandles til dansescene
10. Spansk restaurant i to etager
Mandag 26. til onsdag 28.
april: ’Pix i Paradis’ - udpluk
fra filmfestivalen CPH Pix
26. april kl. 16.30 ’Rapt’,
26. april kl. 19 ’Tales from the golden age’,
26. april kl. 21.30 ’For the
good of the others’,
27. april kl. 16.30 ’Hadewijch’,
27. april kl. 19 ’Star Wars Uncut’,
27. april kl. 21.30 ’Survival of the dead’,
28. april kl. 16.30 ’Fantastic Mr. Fox’,
28. april kl. 19 ’Tetro’,
28. april kl. 21.30 ’My son, my
son, what have ye done’.

####¤¤

Dreamworks animationsfilm
kl. 11.15, 13.30 (3D - dansk tale), kl. 16.15

###¤¤¤

Mest læste på aoa.dk

P

’Date Night’

MOTION: 75 motionister har allerede taget udfordringen op
og meldt sig til KUUL Running, men der er stadig plads til
flere, som har lyst til motion, oplevelser, samvær, hygge og
fællesskab, samtidig med at man støtter hjertebørnene på
hospitalet i Skejby og Rigshospitalet.
Det er den århusianske velgørenhedsløbeklub KUUL, som
står bag KUUL Running, der starter 25. april kl. 11 fra Aarhus Universitetshospital i Skejby.

KUUL RUNNING
P
Aarhus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej 100,
Indgang 9, 8200 Århus N., 25. april 2010, kl. 11.00.

’Coco Chanel og Igor Stravinsky’

####¤¤
komedie om at forfølge sine drømme og
kunsten at tabe en håndboldkamp 72-0
»trods triste fattigdomsvilkår er der meget
humor i filmen. Men ikke så meget, at
alvoren bag ikke fattes, og ’Machan’ er en
fin, lille, seværdig film« - Ann Lind Andersen
kl. 15, 19.15

’Valhalla Rising’
##¤¤¤¤

vikingedrama af Nicolas Winding
Refn m. Mads Mikkelsen bl.a.
kl. 13.45, 20.10, 22

’Submarino’

####¤¤
dansk drama af Thomas Vinterberg
m. bl.a. Jacob Cedergren
kl. 14, 19, 21.15

fransk drama om et rørende far-søn forhold
“Philip Lioret skildrer med stille sympati
og bedrøvet humor et for flygtninge barsk
vestligt politisk klima. Filmen om Bilal
og hans elskede Mina er vor tids svar på
Romeo og Julie« - Iben Albinus Sabroe
kl. 21.30

’A Single Man’

#####¤
drama m. Colin Firth og Julianne Moore
kl. 15.30, 19.50, 21.45

’Coco Chanel og Igor Stravinsky’

Comedy på basket-banen
Tordenskjoldsgade 21, Århus N
Billetter: 70 13 12 11
kl. 9.30-21.30
www.biobooking.dk

’I Love You, Phillip Morris’
###¤¤¤

komedie med Jim Carrey og Ewan McGregor
kl. 18, 20.15

Paradisgade 7-9, Århus C
Billetter: 86 19 31 22
www.paradisbio.dk

Mandag 26. april kl.
19: ’Goodbye! Lenin’ +
middag på Salon Salon
tysk film og tysk-inspireret
menu. Pris: 250 kr.

SPORT: Det legendariske basketballhold Harlem Globetrotters kan opleves i NRGi Arena 25. april.
Det er de bold-jonglerende amerikaneres intet mindre end
84. sæson i træk. De har indtil nu spillet mere end 20.000
basket-showkampe i 118 lande verden over. Det er den helt
unikke blanding af boldteknik, showmanship og ligetil
comedy, der har skabt Harlem Globetrotters enorme fanskare.

HARLEM GLOBETROTTERS
B
NRGi Arena, Stadion Allé 70, 8000 Århus C., 25. april 2010, kl. 15.00.

www.mallingbio.dk
PROGRAMOPLYSNING OG BILLETBESTILLING
PÅ INTERNETTET DØGNET RUNDT
BILLETTELEFON 86 93 11 11
DØGNOPLYSNING: BIOFONEN - 86 93 14 93

’Machan’

####¤¤

Disney-animation m. dansk tale
kl. 11.30

drama m. Mariah Carey og Lenny Kravitz
kl. 17.30

Bredgade 49, Malling
Billetter: 86 93 11 11
fra en halv time før første forestilling
www.mallingbio.dk

’Welcome’

drama m. Colin Firth og Julianne Moore bl.a.
“Det filmiske 60’er-univers er stilfuldt og
forførende som Fords bedste kollektioner,
men det er svært at afgøre, om den
underspillede, men gennemsyrende
æstetik virker som påmindelse om
livets skønhed. Eller skildringen af den
ensomhed, der er filmens kernetema,
stivner lidt i sin poseren. Elegant er det
i hvert fald« - Iben Albinus Sabroe
kl. 18.30

#####¤

tyrkisk drama med engelske undertekster
kl. 17.15

’Eshrefpashalilar’

Løb for et godt formål

’Precious’

###¤¤¤

romantisk drama med Mads Mikkelsen
kl. 15.45

’Det hvide bånd’
######

###¤¤¤

romantisk drama med Mads Mikkelsen
kl. 21

’Skyggen’

####¤¤
thriller af Roman Polanski m. bl.a.
Ewan McGregor og Pierce Brosnan
kl. 18.45

’Karla og Jonas’
###¤¤¤

familiefilm af Charlotte Sachs Bostrup
»Sammen med de scener, der vittigt
rammer genkendelige familiekonflikter
mellem forældre og børn på vippen til at
blive voksne, er de unge skuespillere med
til trods alt at gøre ”Karla og Jonas” til
en sød og omgængelig film for især det
yngre pige-publikum« - Ann Lind Andersen
kl. 15

’Sådan træner du din drage’
###¤¤¤

Dreamworks animationsfilm
kl. 14, 16 (dansk tale)

’Det’ Indviklet’
#####¤

romantisk komedie med Meryl Streep
kl. 20.15

’Alice i eventyrland’
####¤¤

familiefilm m. Johnny Depp
og Anne Hathaway
kl. 18.15 (original tale)

’Prinsessen og frøen’
###¤¤¤

Disney-animation m. dansk tale
kl. 13.15

tysk drama i sort-hvid, De Gyldne Palmer 09
»Et mesterværk« - Ebbe Iversen
kl. 16.15

ÅRHUS STUDENTERNES
FILMKLUB

’Første dag i resten af dit liv’

Institut for Matematiske Fag, Ny Munkegade
Billetter: 86 12 74 88
http://filmklub.au.dk/

»Konflikterne mellem generationerne er
let genkendelige, ligesom forelskelser
og jalousi beskrives overbevisende, og
de herhjemme ukendte medvirkende
gør fornemt rede for de emotionelle
op- og nedture« - Ebbe Iversen
kl. 18

Mandag 26. april kl.
19: ’Mephisto’

####¤¤

filmatisering af Klaus Mann-roman
m. Klaus Maria Brandauer

