
Mandag d. 7. oktober 

Meteora 

Et græsk drama om en 
umulig forelskelse 
mellem en nonne og 
ung munk.  
Den unge munk 
Theodoros og nonnen 

Urania har viet deres liv til de strenge ritualer og 
praksis i deres samfund. En voksende hengivenhed for 
hinanden sætter spørgsmål til deres klosterliv. Splittet 
mellem åndelig hengivenhed og menneskeligt begær, 
skal de beslutte, hvilken vej de vil følge. 

Mandag d. 4 november 

Kilimanjaros sne 

Fransk drama. 
Michel er tæt på pension 
og formand på et 
skibsværft, der skal fyre 20 
mand. Der bliver trukket 
lod om, hvem de uheldige 
skæbner skal være, og 
Michel ender som én af 
dem. Kort efter fejrer han 
sit guldbryllup med 
hustruen Marie-Claire med 

en fest på værftet. Parret får en rejse til Kilimanjaro 
foræret i gave, men inden de kan tage af sted, bliver 
de overfaldet og bestjålet. Endnu værre bliver det, da 
Michel finder frem til, at røveriet var organiseret af en 
ung arbejder, der blev fyret samtidig med ham selv. 

Mandag d. 2. december 

Drengen fra bjerget 

De rige turister holder ferie på 
toppen af bjerget ved det 
schweiziske skisportssted, men 
i dalen er livet knap så 
luksuriøst. Her bor 12-årige 
Simon alene med sin 
storesøster Louise.  Hver dag 
tager han liften op ad bjerget 
for at stjæle udstyr, som han 

sælger videre til de lokale børn og arbejdere. Det er en 
måde at overleve på. Simon kommer dog galt af sted, 
og pludselig vil en britisk skibums have del i rovet. 
Samtidig optrappes Simons konfliktfyldte forhold til sin 
søster, og hemmeligheder, som helst ikke tåler dagens 
lys, begynder at trænge sig på.  - Et drama hvor 
fattigdom og social ulighed dukker forstyrrende op i en 
ellers velstående verden af after ski og pister. 

Mandag d. 6. januar 

Get Low 

Drama om en excentrisk 
gammel mand, der vil 
arrangere sin egen begravelse. 
Felix Bush er en sur, gammel 
eneboer, som indbyggerne i 
den lille, støvede landsby i 
1930ernes Tennessee egentlig 
ikke kan lide. De har alle 

mulige historier om ham, bl.a. at han er morder. En 
dag opsøger han den lokale bedemand Frank, der skal 
iscenesætte en begravelsesfest for Felix - selvom han 
er i live. På den måde kan han få at høre, hvad 
indbyggerne har at sige om ham og ad den vej selv 
give sin version af sandheden. 

Mandag d. 3. februar 

Take shelter 

Curtis LaForche bor i en lille by i 
staten Ohio. Han har en række 
skræmmende, næsten 
dommedagsagtige drømme. 
Hans mareridt plager ham i 
dagligdagen, og inden længe 
begynder det at gå ud over 
kollegaerne og hans familie, 

som han ikke indvier i sine trængsler. Curtis tager til 
lægen, og her kommer det frem, at da Curtis mor var 
på hans nuværende alder, blev hun diagnosticeret 
med paranoid skizofreni. Curtis føler sig nu mere og 
mere overbevist om, at noget forfærdeligt er under 
opsejling, og han graver ud til et beskyttelsesrum i 
baghaven, som skal redde ham og hans familie. Men 
eksisterer faren kun i hans fantasi? 

Mandag d. 3. marts 

Tyrannosaur 

Joseph er en plaget mand, hvis 
tendenser til vold og raserianfald 
medfører en selvdestruktiv 
adfærd. Efter Joseph i blind vrede 
myrder sin hund, forsøger han 
desperat at ændre sin tilværelse. 
Muligheden kommer, da han 

møder Hannah, som arbejder i en kristen 
genbrugsbutik. Til at begynde med ser han ned på 
hendes tro og hendes, på overfladen, problemfri 
hverdag. Men snart indser han, at Hannas ægtemand 
behandler hende alt andet end respektfuldt, og at hun 
gemmer på en mørk hemmelighed, der truer med at 
sende Joseph direkte tilbage til sit tidligere liv. 
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