UGE 23
Gribende film om kærlighed og kamp for livet
SOLO vises mandag til onsdag, se sidste uges omtale her.

Byens Bio viser i denne uge det engelske drama
Breathe der fortæller historien om den succesfulde
Robin Cavendish der har hele livet foran sig da han
som 28-årig bliver ramt af polio. Han bliver lam fra
halsen og ned. Eksperter og læger anslår at han har
tre måneder tilbage at leve i, og de ønsker at
påbegynde behandling og holde ham på sygehuset.
Men Robins hustru Diana nægter at lytte til lægernes
råd og beslutter at tage ham med hjem. Med
grænseløs hengivenhed, nærvær, humor og
beslutsomhed formår hun at skabe rammerne om et
liv hvor Robins handicap bliver en naturlig del af
deres forhold og dagligdagen. Sammen nægter de at
lade sig fængsle af hans lidelser og skaber et liv
omgivet af humor, mod og lyst til livet.
Filmen bygger på en autentisk historie om Cavendish
der trods den lammende sygdom viede sit liv til kamp
for handicappede og deres vilkår. Sammen med en
ven udviklede han i 1962 en rullestol med indbygget
respirator der gjorde at han kunne bevæge sig bort
fra sengen og hjemmet.
Breathe er en hjertevarm film om, hvad mennesker kan, så længe man har kærlighed,
ærlighed og ikke mindst masser af latter i livet. Den er produceret af Robin og Dianas søn
Jonathan Cavendish. Instruktøren er Andy Serkis der ellers er kendt som en stor
skuespiller (ja – det var ham der spillede Gollum i Ringenes Herre). Hovedrollerne som
Robin og Diana spilles af Andrew Garfield (Oscar-nomineret for sin rolle i Hacksaw Ridge)
og Claire Foy (tv-serien The Crown). Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.
Den norske eventyrfilm, Askedrengen i Troldkongens sal, vises i de kommende to
weekender om eftermiddagen. Den er godt nok ikke egnet for børn under 11 år, men mon
ikke en del større børn og deres forældre kunne have lyst til at se den smukke og
underholdende fortælling der baserer sig på figurer fra Asbjørnsen og Moes norske
folkeeventyr. Med høje fjelde og gamle gubber, yndige huldrer og væmmelige kællinger, i
Norge, engang for længe siden. Den fattige bondesøn Esben Askedreng er kommet til at
brænde slægtsgården ned. Sammen med sine brødre drager han ud for at finde
kongerigets prinsesse, for hun er blevet
bortført af Dovregubben, en væmmelig
troldkonge. Esben håber at få en
klækkelig dusør for at redde prinsessen,
men ifølge sagnet har ingen nogensinde
besejret troldkongen.
Filmen vises med dansk tale af bl.a.
Nikolaj Groth Christensen, Cyron Melville,
Sebastian Jessen og Lars Mikkelsen. Og
Grieg har leveret noget af musikken!
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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