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Erik Clausen: Aldrig mere i morgen
Lys i Mørket spiller mandag til onsdag. Se omtalerne her.

Den nyeste film fra veteranen Erik
Clausen, Aldrig mere i morgen,
handler om en aldrende kunstner.
Thorvald er meget optaget af sit
eget værd og sin store succes,
men da han får et hjertestop, er
han ikke parat til at forlade denne
verden. En engel giver ham en
sidste chance for - som usynlig og
fri sjæl – at bevæge sig rundt
blandt de efterladte i tre dage. I
løbet af de dage må han indse at
han måske ikke var uundværlig.
Men det viser sig også at hans
død skaber nye muligheder for
hans unge kone Alice og deres datter, hans bitre eks, Bente, og den uforsonlige voksne
søn, Vincent. Selv får Thorvald en ny forståelse af livet: Alt er ikke som man tror – nogle
gange er det meget bedre!
Erik Clausen har instrueret filmen og spiller selv hovedrollen som Thorvald. Englen der
hjælper ham med at komme igennem de tre dages indsigt, spilles af Bodil Jørgensen som
også havde en stor rolle i Clausens seneste film, Mennesker bliver spist. I andre roller ses
Nicolas Bro (som den forsmåede søn), Britt Bendixen (den bitre eks,) og Marijana
Jankovic (den unge efterladte hustru). Bo Green Jensen (weekendavisen) kalder filmen
”… en lille, men værdig og veludført film, som samler kunstnerens faste ideer.” Og
Informations Lone Nikolajsen tager filmen helt til sig med disse ord: ”Aldrig mere i morgen
er den bedste Erik Clausen-film, der længe er lavet.”
Filmen er en del af Biografklub Danmarks program. Vises torsdag også kl. 14.00.
Animationsfilmen Biler 3 der vises i weekenden, er det nyeste kapitel i det amerikanske
produktionsselskab Pixars populære filmserie om Lynet McQueen og hans venner.
Racerbilen Lynet McQueen har efterhånden en del kilometer i dækkene, og en ny
generation af superracere
er begyndt at give ham
baghjul. Efter et dramatisk
styrt i et løb bereder Lynet
sig på at blive
pensioneret. Men hans
racerholds nye ejer,
Sterling, har andre planer
og parrer ham med den
unge mekaniker og træner
Cruz Ramirez. Måske kan
kombinationen af gamle
dyder og nytænkning
bringe Lynet tilbage på
banen?
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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