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Alle fi lmkvelder er i
Amfi et, Folkets Hus, 
Strømmen, tirsdager 
klokka 1900

Slik blir du medlem

Medlemskap kr 200, per år.

Betal på vår konto: 
1310 26 13796

Ved betalt kontingent 
er alle visninger gratis! 

Husk å merke innbetalingen tydelig 
med navn og adresse.

Medlemskort får du på fi lmvisning: 
Amfi et 

Folkets Hus 
Strømsveien 61 
2010 Strømmen

Velkommen 
som medlem i 

Strømmen fi lmklubb 2010

Tirsdag 29.11. Kl. 1900
Tante Pose (1940) Julefi lmen 
bygger på Gabriel Scotts roman. 
Filmen er en hyllest til solide, 
norske tradisjoner. Kanefart i 
skogen, dømbjeller og knitrende 
hvit snø. Julekortstemningen er 
fullkommen! Julefeiring hos 
sorenskriver Pals, og forelskelsen 
blomstrer opp mellom hans to vakre døtre og to unge 
studenter på julebesøk. Husdragen, Tante Pose, er 
mistenksom og forarget over de unges oppførsel, og 
lager et fryktelig oppstyr. Men Tante Pose ønsker selv 
å bli gift, og kaster seg over den blyge sakfører Plum.  
(1t 32 min) (Norge)

Tirsdag 15.11. Kl. 1900 
Barbara (2012) I ØstTyskland i 
1980 har legen Barbara søkt om 
utreisetillatelse. Som straff fl yttes 
hun fra jobben i Berlin til et lite 
sykehus i et utkantstrøk. Sammen 
med kjæresten i VestTyskland 
planlegger hun å fl ykte. Men hun 
blir stadig mer involvert i arbeidet 
med pasienter på sykehuset og får et spesielt forhold 
til sin kollega André. (1t 45 min) (Tyskland)

Tirsdag 22.11. Kl. 1900
Nader og Simin (2011)  
Nader og Simin har vært gift i 
mange år. De har tenårings
datteren Termeh. Begge har 
gode stillinger og bor i en stor 
leilighet i en av Teherans bedre 
bydeler. Simin ønsker å reise ut 
av landet og vil ha med seg 
datteren. Nader vil også gjerne 
fl ytte, men føler at han ikke kan forlate sin 
Alzheimersyke far.  (2t 03 min) (Iran)



Tirsdag 30.08. Kl. 1900
Buena Vista Social Club  
(1998) Dokumentar om og med 
cubanske musikere  filmet i 
studio, og fra to konserter i 
Amsterdam og fra en «magisk 
konsert» i Carnegie Hall i New 
York. (1t 41 min) (Tyskland)

Tirsdag 20.09. Kl. 1900
Sammen med deg (2012)  
Xiaochun har spilt fiolin fra han 
var liten. Han har mer enn talent 
– nærmest gudebenådet. Hans 
far er villig til å ofre alt for hans 
framtid som konsertfiolinist. De 
drar fra den fattige landsbygda til  
Beijing for å gå i lære hos de 
beste fiolinlærerne. (1t 59min) (Kina)

Tirsdag 11.10. Kl. 1900
Ambassadøren 
(2011) 
Hva skjer når en meget hvit 
europeisk mann kjøper seg en 
diplomattittel, som over natten 
forvandler ham til ambassadør i en 
av Afrikas mest mislykkede 
nasjonalstater? En merkelig, 
gåtefull og dekadent hvit europeer 
med en nyanskaffet ambassadørtittel ankommer  
Den sentralafrikanske republikk for å lede en  
diplomatisk stasjon som skal representere Liberia.  
(1t 37 min) (Danmark)

Tirsdag 06.09. Kl. 1900
Muldvarpen (1979) 
George Smiley, pensjonert spion 
innkalles for å avsløre en russisk 
dobbeltagent som har infiltrert,  
og arbeider i den britiske etter
retningstjenestens toppsjikt. 
Spenning, paranoia og iskaldt 
dobbeltspill. (2t. 07m) (Storbritannia)

Tirsdag 27.09. Kl. 1900 
Mannen som slutade røka 
(1972) 
Dante Aligheri arver 17 millioner 
etter sin far på den betingelse at 
han slutter å røke inne 14 dager. 
Hvis ikke, får onkelen pengene. 
Dante gjør iherdige forsøk, men 
motarbeides av onkelen. Til slutt 
får han hjelp av flyvertinnen Beatrice...
(1t 44 min) (Sverige)

Tirsdag 18.10. Kl. 1900
Gutten i graven ved siden 
av (2002)  
Bibliotekaren Desirée er nylig blitt 
enke etter at mannen hennes 
døde i en ulykke. Nå holder hun 
sorgen på avstand med å dyrke 
kunst og kultur, men hun savner 
noen å dele opplevelsene med.  
(1t 27 min) (Sverige)

Tirsdag 13.09. Kl.1900
Soul Kitchen   (2009)  
Fatih Akin ser med kjærlighet og  
og humor på det multikulturelle 
miljøet i hjembyen Hamburg. 
Tyskgreske Zinos sin restaurant 
Soul Kitchen i det gamle lager
lokalet har et fast klientell som 
legger igjen nok penger til at det 
akkurat går rundt. (1t. 39m) (Tyskland) 

Tirsdag 04.10. Kl. 1900
Saras nøkkel (2010)  
Paris, juli 1942. Sara, en 10årig 
jødisk jente rekker akkurat å 
gjemme sin yngre bror i klesska
pet. Minutter senere arresteres 
fami lien på brutalt vis av det 
franske politiet, under den  
beryktede jødearrestasjonen, 
Vel’ d’Hiv. Jenta låser døra og gjemmer nøkkelen, 
overbevist om at hun skal komme tilbake og låse ut 
sin bror noen timer senere. Men timer blir til døgn, 
og Saras desperasjon tiltar. (1t 51 min) (Frankrike)

Tirsdag 25.10. Kl. 1900
Leviathan (2014) 	
Kolia lever enkelt og tilbaketrukket 
i en liten by ute ved Barentshavet 
sammen med en ung kone, som 
arbeider på fiskefabrikken, og en 
trassig tenåring fra et tidligere 
ekteskap.  (2t. 21min) (Russland) 

Tirsdag 01.11. Kl. 1900 
Himmelen over Havanna  
(2014) Fem gamle venner møtes 
på en takterasse med utsikt over 
strandpromenaden i Havanna. Det 
kunne være en postkortromantisk 
gjenforeningsfest, men filmen 
borer dypere ned i konfliktene på 
Cuba. (1t. 35min) (Frankrike)

 strommenfilmklubb.blogspot.com                    Facebook: Strømmen Filmklubb 2010

Tirsdag 08.11. Kl. 1900 
45 år  (2015)  Det er bare en 
uke til Kate og Geoffs bryllupsdag, 
planleggingen går sin gang. Så får 
Geoff et brev. Hans første 
kjærlighet Katya omkom da de var 
på tur i de sveitsiske Alpene.   
(1t. 35 min) (England)


