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Cinemateket offentliggør januar-program for Aarhus-filial i Øst
for Paradis

Fra starten af det nye år kan aarhusianske filmentusiaster nyde endnu flere filmperler, og i
dag skydes billetsalget i gang. Cinemateket åbner i samarbejde med Øst For Paradis en filial i
smilets by, som åbnes med reception og stumfilmskoncert tirsdag den 9. januar. Januarprogrammet spænder fra de helt store klassikere til en spritny, polsk øko-thriller – foruden
besøg af blandt andet en musikjournalist og inkarneret Rolling-Stones-fan.
Cinematekets fornemmeste opgave er at berige befolkningen med filmkultur og -historie, og
fra starten af det nye år kan aarhusianerne se frem til et endnu større udvalg af kvalitetsfilm.
Hver tirsdag vil en af Øst for Paradis’ sale nemlig danne rammen for et nøje udvalgt udsnit af
Cinematekets program i København.
Åbningen af den nye filial bliver fejret med en stumfilmskoncert den 9. januar, hvor 1910værket ’Afgrunden’ bliver live-akkompagneret af den verdenskendte blokfløjtevirtuos Michala
Petri og slagtøjsspiller Mathias Friis-Hansen fra Det Kgl. Kapel.

Fra ’Spartacus’ til Rolling Stones
Filmvisningerne i Aarhus kommer til at spænde fra stumfilm fra starten af 1900-tallet til film
med moderne rockmusik anno i går.
”Filialen i Aarhus skal afspejle, hvem Cinemateket er, og hvad vi laver i København. Derfor
kommer programmet også til at indeholde en bred palette af film, der alle sammen fortjener et
endnu større publikum”, fortæller Morten Tang, programredaktør for Cinematekets nye filial.
Derfor er det netop offentliggjorte januar-program også en god blanding af filmperler fra én
yderlighed til en anden. Det store lærred byder nemlig på både Kirk Douglas som gladiator i
Stanley Kubrick-klassikeren 'Spartacus' fra 1960, Rolling Stones live i Havana i spritny
koncertfilm og Humphrey Bogart og Lauren Bacall i restaureret krimi-perle fra 1947 – og det
er bare et lille udpluk.
Oplæg, events og særarrangementer
I tråd med Cinematekets tilbud i København, vil programmet i Aarhus også byde på
filmoplevelser, der rækker ud over lærredet.
”Vi vil gerne give publikum helheldsoplevelser, der vækker alle sanser. Der skal både være noget
til hjernen, hjertet – og sommetider også maven – som kan sætte filmen i perspektiv eller udvide
oplevelsen”, fortæller Morten Tang.
De aarhusianske filmentusiaster kan derfor se frem til særarrangementer med foredrag,
ekspertoplæg, events med mad og drikke eller musisk akkompagnement, der giver anderledes
og berigende biografoplevelser.
Den ekstraordinære oplevelse
Hos Øst for Paradis glæder biografdirektør Ditte Daugbjerg sig til at byde Cinemateket
velkommen. Når gæsterne lader sig opsluge af biografens mørke, handler det nemlig om
meget mere end film.
”Hos Øst for Paradis viser vi unikke filmperler, der inspirerer, er tankevækkende, og som giver
genlyd. Vi vil gerne give folk en ekstraordinær oplevelse, og på den måde passer Cinematekets
profil rigtig godt ind hos os”, fortæller Ditte Daugbjerg.
Jakob Buhl Vestergaard, vicedirektør i Det Danske Filminstitut, uddyber:
”Vores vision er, at dansk filmhistorie og Cinematekets program når ud til et så stort publikum
som overhovedet muligt, og vores filial i Aarhus er et skridt i den retning”.
Åbning tirsdag den 9. januar
Cinemateket fejrer åbningen af den nye filial med reception og stumfilmskoncert tirsdag d. 9
januar klokken 18.30. Stumfilmskoncerten kan opleves igen kl. 21:00 samme aften.
Billetter kan købes på paradisbio.dk – pressebilletter ved henvendelse til lottef@dfi.dk.

Program for januar
Programmet for januar er vedhæftet.
Billetterne kan købes på paradisbio.dk
For yderligere information kontakt venligst:
Vicedirektør i Det Danske Filminstitut: Jakob Buhl Vestergaard: 20 20 18 38 / jakobv@dfi.dk
Biografdirektør i Øst for Paradis Ditte Daugbjerg Christensen: 86 11 64 44 / ddc@paradisbio.dk
Programredaktører Morten Tang: 22 14 89 40 / mortent@dfi.dk og Jesper Andersen: 21 25 61 70 /
jespera@dfi.dk
Thit Schioldan Lund: 41 31 07 87 / thit@have.dk

