
Kære medlemmer 

Selv om vi i foreningen for nogle år siden havde et arrangement i 
Posthusteatret med filmen ”En Italiensk Familie”, så kunne du måske have lyst 
til at gense eller se filmen. I så fald så følg blot anvisning om tilmelding 
herunder og tag gerne flere med! Det er ikke udelukkende et kunstforenings 
arrangement.

Forårshilsener
Udvalg for Film, Teater og Musik
Kurt Christensen 

KÆRE FILMENTUSIASTER!!

For et par år siden så jeg en helt vidunderlig film i Posthusteatret i 
Rådhusstræde - et sted, som  jeg kender ganske godt og hvor jeg er kommet 
en del gennem mange år, kender bestyrerparret, Carsten Brandt og Tine 
Blichmann godt.
Filmen gjorde et stort indtryk på mig, og jeg har længe haft lyst til at gense 
den. Der er bare det lille "aber dabei" - filmen vises kun ved særarrangementer
og for minimum 20 personer.
Derfor forsøger jeg nu at nå ud til så mange som muligt i håb om at kunne 
samle netop 20 personer.
 
FILMEN hedder på dansk EN ITALIENSK FAMILIE (La Meglio Gioventu = 
den bedste ungdom) af Marco Tullio Giordana og har høstet flere priser, og fik i
sin tid fremragende anmeldelser, se herunder:Citat fra anmeldelse i 
Information den 4 marts 2011:

"Her har jeg set en seks timer lang film. Hvis I vil daske lidt til vanerne og lade
en film krybe romanagtigt ind i maven på jer, hvis I vil blive i et univers, der 
bruger sit format til at indramme livet med tålmodighed, visdom og tilstræbt 
troværdighed; og hvis I synes det er særligt eller nysgerrighedsvækkende, at 
der findes et sted som Posthus Teatret, hvor lærredet altid udfordrer, hvor der 
er håndmadder i pauserne og en fuldblodsengageret, anekdotegavmild 
bestyrer, så siger jeg gerne - uden mere koffeinrysten på hånden: Den skal I 
gå ind og opleve!" 

Læs hele anmeldelsen fra Information 

Citat fra anmeldelse i Politiken den 4 marts 2011:

"På sin egen ligefremme måde er ’En italiensk familie’ et særdeles 
bemærkelsesværdigt projekt. Som i ’Matador’ får man virkelig tid til at lære 
personerne at kende, men i modsætning til de blide karikaturer i Lise 
Nørgaards ’danmarkshistorie’ bliver figurerne i ’En italiensk familie’ virkelige 
snarere end elskelige. " 

Læs hele anmeldelsen fra Politiken 

http://www.information.dk/261082
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/filmanmeldelser/ECE1214245/6-timers-familiefilm-er-ikke-et-minut-for-lang/


HVORNÅR VISES FILMEN? Jeg har aftalt med Carsten Brandt datoen den 
23. april kl 14
Som det fremgår et andet sted, varer filmen 6 timer, ja, du læste rigtigt - seks 
timer, ikke et sekund for meget, var min og flere andres mening, da jeg så den
- tiden fløj af sted!!
Posthusteatret vil sørge for lækre økologiske sandwiches, pris mellem 50-60 
kr,i sig selv et helt måltid værd.
"Seks timer er altså lang tid", vil du sikkert indvende, ja, rigtigt, men der vil 
være 3 pauser, og der kan købes kaffe, the, kager, øl, vin, vand til meget 
rimelige priser, og de lidt umage biografstole kan blødgøres med en lækker 
blød pude til ømme bagdele.

Pris kr. 200,. 

OM POSTHUSTEATRET (  http://www.posthusteatret.dk/  )
 
Teatret blev i sin tid startet af Carsten og Tine, begge uddannede skuespillere, 
Carsten desuden teater- og filminstruktør - de har vekslet mellem at lave 
teaterforestillinger, vise film og på det seneste også som jazzspillested- 
Teatret er efter min mening et helt specielt og unikt sted, hvis mage ikke 
findes i Danmark, for den sags skyld sikkert heller ikke i Norden, måske 
Europa, fyldt med atmosfære og stemning som det er.
Vægge og loft er fyldt med hilsener fra kendte og berømte europæiske teater- 
og filmfolk - et sted, der skal ses og opleves. Carsten og Tine har kæmpet en 
til tider usandsynlig hård kamp for stedets overlevelse.

Jeg håber, at du vil sprede dette til andre filmentusiaster, i hvert fald kan jeg 
love en oplevelse, du ellers ikke kan få - gå ikke glip af denne enestående 
chance!!.

TILMELDING

• Send en mail til mig: konsult.kc@gmail.com, i første omgang. Når der 
forhåbentlig er tilmeldt 20 deltagere, vil du få nærmere besked om 
betalingen, herefter er din tilmelding bindende. 

• Sidste frist for tilmelding er den 10. april

HUSK: Film skal ses i biografen eller i Posthusteatret!!

Mange hilsener
Kurt 

mailto:konsult.kc@gmail.com
http://www.posthusteatret.dk/

