
 

UGE 9-10:           BOMBSHELL – OPGØRETS TIME   DK-PREMIERE   BIOKLUB DK     

Filmen giver et kig ind i verdenshistoriens mest magtfulde medieimperium – den ultrakonservative 
TV-station Fox News. Filmen er baseret på virkelige, skandaløse hændelser og er et portræt af de 
kontroversielle kvinder, der uafhængigt af hinanden planlagde og i sidste ende kollektivt 
nedkæmpede Fox News’ magtfulde topchef.                                                        1:40/80,- bioklub ½ pris 

27.  +  29. feb. - 2. mar.  +  4. mar.  +  7.-8. mar. kl. 19:30  
28. feb. kl. 18:30 

3. mar. kl. 10:00  OBS! Baby -og Strikkebio 
5. mar. kl. 20:00   6. mar. kl. 18:30 

 

UGE 9-12:         FREMAD   DK-PREMIERE   

Filmen foregår i et forstads-fantasymiljø, hvor brødrene Ian og Barley får foræret en trylleformular, 
som de bruger til at fremmane deres far – eller i al fald halvdelen af ham. De to brødre må derfor 
lede efter et gammelt kort som kan lede dem videre til Fønix-juvelen hvor de kan fuldende deres 
færd. Undervejs opsøger de Manticore, der engang var en frygtløs kriger, men som nu bestyrer en 
kro. De to brødre drager derfra ud på en storslået færd for at opdage, om der stadig er en smule 
magi tilbage i verden.                                                                                                                            1:40/80,- 

FORPREMIERE:   29. feb. KL. 15:00 

                         5. + 9.-12. mar. kl. 18:00   13. mar. kl. 17:00  
                           14.-15. + 21.-22. mar. 16:00 

         OBS! 6. mar. kl. 20:30 - org. version 

 

UGE 10:             DEN STØRSTE LILLE GÅRD    
 John og Molly Chester er næppe det første ægtepar, der har kastet sig ud i drømmen om at leve 
selvforsynende og i harmoni med naturen. Men de er muligvis de første, der så stædigt har holdt ved 
- er lykkedes med så meget - og har dokumenteret hele processen. John Chester, der er naturfoto-
graf, har over syv år filmet parrets utrolige arbejde med at omdanne den golde, californiske ørkenjord 
til en frodig plantage. Parret oplever alt fra prærieulveangreb og insektsværme til skovbrande. 
Alligevel holder de sig fra pesticider og satser på biodiversitetens logik. Det er drømmen om et liv i 
harmoni med naturen, når den rent faktisk lykkes.                                                     1:30/80,-  

                                            

7.- 8. mar. kl. 16:00 
 

UGE 11:             EN HELT ALMINDELIG FAMILIE    
Thomas, Helle, Emma og Caroline er en helt almindelig familie. Men da familiefaren Thomas 
fortæller dem, at han er transkønnet, vender det op og ned på alting. Familien kæmper for at holde 
fast i alt det, de havde sammen, mens de samtidigt må acceptere, at alting nu bliver anderledes. For 
kan Thomas, der nu hedder Agnete, stadig være en lige så stor del af familien? Og kan man 
overhovedet være far, når man er en kvinde?                                                            1:30/80,- 

 

9.- 12. mar. kl. 20:00     13. mar. kl. 19:00 

   14. - 15. mar. kl. 19:30 

 

 

 

 

 

 

UGE 11-12:         DRØMMEBYGGERNE   
12-årige Minnas liv bliver vendt på hovedet, da den nye bonus-søster Jenny flytter ind. Jenny er en 

plage, og Minna vil have hende ud af sit liv! En nat møder Minna Drømmebyggerne og opdager, at 

hun kan ændre Jenny ved at ændre hendes drømme. Men at ændre drømme har store 

konsekvenser. Så Minna må redde Jenny i drømmeverden for at redde sin familie i den virkelige 

verden.                                                                                                                                               1:20/70,- 

 

14.-15. + 21.-22. mar. kl 14:00 

 

UGE 12:               KRUDTTØNDEN   
”Krudttønden” er frit inspireret af de virkelige begivenheder omkring terrorangrebet på Kulturhuset 

Krudttønden og Københavns Synagoge i februar 2015. På rollelisten er bl.a. Lars Brygmann i rollen 

som den dræbte filmmand, Finn, samt Nikolaj Coster-Waldau i rollen som AKS-betjenten, Rico.   

1:35/80,- 

16. – 17. + 19. – 22. mar. kl. 19:30 
                                

 

UGE 13:                 DE SÆRLIGE 

En film om to hverdagshelte, der vil skabe bedre rammer for en gruppe unge, der falder uden for 
normen. Det er den sande historie om Stephane Benhamou og Daoud Tatou, som på trods af pres 
fra flere sider har sat sig for at samle de mennesker op, som samfundet ikke ved, hvordan man 
skal håndtere eller placere. Det er et enestående partnerskab og ikke mindst venskab, der bryder 
med traditioner og vanetænkning og bringer smilet tilbage hos nogle helt særlige mennesker. 

1:55/80,- 

23. – 25. mar. kl. 19:30 
 

 

UGE 13:                 MULAN  DK-PREMIERE  

Da kejseren af Kina befaler, at én mand fra hver familie skal gøre tjeneste i den kejserlige hær for 
at beskytte landet mod en invasionshær fra nord, træder Hua Mulan, den ældste datter af en 
hæderkronet soldat, i sin aldrende fars sted. Forklædt som mand under navnet Hua Jun sættes 
Mulan på prøve, og hun må opbyde al sin indre styrke for at forløse sit sande potentiale. Det bliver 
en rejse, der vil forvandle hende til en mægtig kriger og vinde hende nationens taknemmelighed 
og respekt – og gøre hendes far stolt.                                                                                            ?/80,- 

26.- 27. mar. kl. 18:00  
28. - 29. mar. kl. 14:00 

 

 

UGE 13-14          LITTLE WOMAN   DK-PREMIERE   BIOKLUB DK 
Instruktør og manuskriptforfatter Greta Gerwigs filmatisering af Little Women baserer sig både på 

den klassiske roman af samme navn (på dansk Pigebørn) og andre værker af Louisa May Alcott. 

Gerwigs version af den elskede fortælling om March-søstrene er både tidløs og nutidig. Det er 

historien om fire unge kvinder, der hver især er fast besluttede på at leve livet på deres egen måde.   

?/? 
26.- 27. mar. kl. 20:00  
28. - 30. mar. kl. 19:30 

31. mar. kl. 10:00   OBS! Baby -og Strikkebio 
1. apr. kl. 19:30   2. – 3. apr. kl. 18:00   4.-5. apr. kl. 16:00 



 

NATURVIDENSKABELIGT FOREDRAG: DET ER BARE EN VIRUS 

Forelæser: Professor i økologi Jens-Christian Svenning, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet. 
Virus er det mindste smitstof. Udenfor vores celler er det blot er en livløs partikel, 
som er uden eget stof-skifte og som ikke er i stand til at formere sig alene. Det er 
blot ”en pose af protein med noget genmateriale indeni”. Men indeni vores celler 
sker der noget. Dér overtager virus kontrollen af vores celler og laver tusinder af 
nye virus-kopier. Virus påvirker klodens økosystem: de inficerer alt – både 
mennesker, dyr, planter, svampe og bakterier. Virus er overalt, og vi bliver alle 
udsat for dem igennem livet. Nogle er relativt fredelige, andre kan give alvorlige 
sygdomme. Nogle nedkæmpes af vores immunsystem, andre bliver kroniske og kan 
forårsage mangeartede problemer. Der er også virus vi kan blive vaccineret mod 
eller behandlet for mens andre må vi bare prøve at undgå.                 2:00  / fri entré                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. mar. kl. 19:00 

 

 

NATURVIDENSKABELIGT FOREDRAG:  DYBHAVET – NYT FRA EN UKENDT VERDEN  

Forelæsere: Professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet og professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk 
Universitet og Tokyo University.  
Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder. Hør om organismer der er 
tilpasset det ekstreme tryk. Hør om bakterier i havbunden som har generationstider på 
tusinder af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden. Dybhavet dækker mere 
end halvdelen af Jordens areal og det meste er uudforsket. Dels er det meget vanskeligt 
at fortage målinger og indsamle materiale, dels har man fejlagtigt troet at processerne i 
dybhavet ikke er vigtige for livsforholdene på Jorden. Den nyeste forskning viser at disse 
grave er ”oaser” for livet i dybhavet.                                                                 2:00  / fri entré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

31. mar. kl. 19:00 
 

 

 

 
 

2. April 2020 

Ret til ændringer forbeholdes - Se annonce og omtale i Favrskovposten - Følg os på Facebook 

Bliv medlem af støtteforeningen – og få programmet via mail - 

desuden får du tilsendt en fribillet, når du har betalt 

 
8696 2600 - 1 time før forestillingen eller www.fotorama-hammel.dk - døgnet rundt 
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Klovn3: The Final  -  Parasite 

Krigsfotografen  -  Spioner på Missioner  -  Bad Boys for Life 

Ellevilde Ella  - Sonic the Hedgehog    

Jojo Rabbit  -  Bombshell 

Naturvidenskabelige foredrag 

 

8696 2600 – 1 time før forestillingen 

eller 

www.fotorama-hammel.dk - døgnet rundt 
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http://pure.au.dk/portal/da/svenning@bios.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/bo.barker@bios.au.dk
https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/rnglud
http://www.fotorama-hammel.dk/

