Lørdagsforedrag på Næstved Bibliotek om
Den danske Films Historie
Tag med på en rejse gennem mere end 100 års dansk filmhistorie!
Der bliver gensyn med elskede scener og skuespillere, genhør med legendariske
filmschlagere og næsten helt garanteret også en del som du aldrig har set før, men
forhåbentlig får lyst til at se, når vi bevæger os fra stumfilmen og Carl Th. Dreyer, gennem
festlige lystspil i 30erne og 40erne over krigsfilm og problemdramaer i 40erne og 50erne til
Den ny bølge og festlige farcer i 60erne, 70erners eksperimenter, gode børnefilm og
klassiske (Oscar-vindende) filmatiseringer i 80erne, dogmefilm og frem til Nordic noir.

Den inspirerende fortæller, cand.mag. og filmekspert Anne V. Gross, der
arbejder som rundviser for Nordisk Film, fører os gennem det hele med såvel
seriøse historiske vinkler som sjove anekdoter – og selvfølgelig
assisteret af en mængde spændende filmklip.
Alle foredragene er i Bibliotekssalen på Næstved Bibliotek på lørdage her i foråret kl. 13-15
og er inklusiv kaffe og kage i pausen.
Du kan købe alle 12 foredrag for 1000 kr eller ét enkelt for 100 kr. For nedsat betalende i
Næstved er prisen 875 kr for alle 12 foredrag og 88 kr for ét enkelt.
Køb billet gennem AOF via hjemmesiden:

www.aof-naestved.dk
- Eller skriv til post@aof-naestved.dk
- Eller ring til: 20 40 42 10
27.02.2016 Fra småforsøg til verdenssensationer
1895-1913.
nr. 161-960
12.03.2016 Lydfilmen kommer til Danmark
1930erne.
nr. 161-962
02.04.2016 Problemfilm og poetisk realisme
1940erne.
nr. 161-964
23.04.2016 Nye problemer. Ungdom og blokade.
1950erne.
nr. 161-966
07.05.2016 Under statens vinger
1970erne.
nr. 161-968
21.05.2016 Dogmerevolutionen o.s.v.
1990erne
nr. 161-970

05.03.2016 Dreyer, alvorlige film og komik
1914-1930.
nr. 161-961
19.03.2016 Film noir og krigsfilm
1940erne.
nr. 161-963
09.04.2016 Folkekomediens årti
1950erne.
nr. 161-965
30.04.2016 Den ny bølge og sexuelt frisind
1960erne.
nr. 161-967
14.05.2016 Glitter, børnefilm og filmatiseringer
1980erne.
nr. 161-969
28.05.2016 Ny dansk film. Hverdag, vold og noir.
2000-2015
nr. 161-971

Alle 12 foredrag i perioden 27.02.2016 – 28.05.2016 – tilmeldings nummer: 161-972

Fantastisk spændende foredrag med helt unik foredragsholder
Der serveres kaffe og kage midtvejs under foredragene…

