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DOX:ON:TOUR 2017

Kulturregion Vadehavet
Cassette: A Documentary Mixtape

The Islands and
The Whales

Zack Taylor / USA, Holland, UK,
Tyskland / 2016 / 93 min

Mike Day / UK, DK / 2016 / 82 min

Et filmisk mixtape om kassettebåndets historie og betydning.
Før filmen vil der være musikkræmmermarked og efterfølgende et oplæg holdt af konservatoriestuderende.
Huset Esbjerg
Søn. 19.03 14.00
Film + oplæg: 85 kr. / Film: 70 kr.

En flot og nuanceret fortælling
om hvalfangersamfundet på
Færøerne. Filmen er en del af
en landsdækkende simultanvisning, hvor filmens aktører
vil være involveret i arrangementet.
Fiskeri og Søfartsmuseet
Lør. 25.03 16.00
Billetpris: 80 kr.

Med støtte fra Kulturregion Vadehavet kommer CPH:DOX, en af verdens største dokumentarfilmfestivaler, i år til Vadehavsregionen! Fra
d. 16 marts til d. 30. marts viser vi med vores DOX:ON:TOUR-projekt
en håndfuld af de absolut bedste film fra årets festivalprogram i Esbjerg, Fanø, Varde og Tønder.

Mumford & Sons: We Wrote This Yesterday
Sam Wrench / UK /2016/ 72 min

En musikdokumentar om det verdenskendte band Mumford & Sons.
Efter filmvisningen vil der kl. 21.00 være koncert med det lokale band
EKKO (Esbjerg Kommunes Kreative Orkester.)
Huset Esbjerg

Tors. 30.03 19.00

Film + koncert: 150 kr. / Film: 70 kr

Fanø

I tæt samarbejde med lokale partnere i kommunerne har vi skabt et
spændende program, hvor du i forbindelse med filmvisninger blandt
andet kan deltage i en masse musikalske events, smage på forskellige
vin, høre debatter om kritisk journalistik, få besøg af instruktører og
meget mere.
I årets filmprogram finder du alt fra film om racisme i fodbold (med
oplæg af EFB’s egen fanklub ’Blue Knights’!) til storsvindel med kvalitetsvine. Derudover kan du tage med på en nostalgisk rejse i kassettebåndets historie, blive klogere på hvalfangersamfundet på Færøerne,
dykke ned i filmmusikkens historie eller fundere over hvordan, vi tager
imod flygtninge.
Vi glæder os til at dele resten af vores program med jer.
Vi ses i biografmørket!

What Young Men Do

Forever Pure

Jon Haukeland / Norge / 2016 /
100 min

Maya Zinshtein / Israel, UK,
Irland, Norge / 2016 / 87 min

En film om loyalitet, ambitioner
og identitet i et splittet Oslo,
hvor man følger den 15-årige
andengenerations-invandrer
Noahs liv. Snigpremiere med
bobler før filmen.

Et kontroversielt indblik i racisme i en israelsk fodboldklub.
Før filmvisningen afholdes oplæg i samarbejde med Esbjerg
Forenede Boldklubbers fanklub ”Blue Knights”.

Huset Esbjerg
Tors. 16.0W319.00
Billetpris: 70 kr.

Huset Esbjerg
Ons. 22.03 20.00
Film + oplæg: 85 kr. / Film: 70 kr.

Mumford & Sons: We
wrote this yesterday
Sam Wrench / UK / 2016 / 72 min

En musikdokumentar om det
verdenskendte band Mumford
& Sons. Mødet med musikere
fra nær og fjern udmønter sig
i både nye venskaber og ny
musik. Efter filmen vil der være
afterparty.
Fanø Biograf
Fre. 24.03 19.30
Billetpris: 100 kr.

Free Lunch Society
Christian Tod / Østrig, Tyskland /
2016 / 92 min

Tine Fischer – festivaldirektør CPH:DOX
Adam Thorsmark – projektleder DOX:ON:TOUR
Anna Borzak – projektkoordinator, DOX:ON:TOUR
Peter Nørgaard – projektkoordinator, DOX:ON:TOUR

En tankevækkende film om,
hvad der ville ske, hvis alle fik
borgerløn. Efterfølgende et
lille oplæg om borgerløn, og
debat med to lokale politikerer,
fra hhv. De Konservative og SF.

Fanø Biograf
Søn. 26.03 19.30
Billetpris: 50 kr.

www.cphdox.dk/doxontour

Tønder

Fanø

16.03-30.03 2017

The Islands and the Whales

Stay Behind – Min farfars hemmelige krig

Mike Day / UK, Dk / 2016 / 82 min

Ida Grøn/DK/ 2017 / 90 min

En flot og nuanceret fortælling om hvalfangersamfundet på Færøerne. Filmen er en del af en landsdækkende simultanvisning, hvor
filmens aktører vil være involveret i arrangementet.

En varm fortælling om spionage i Danmark under den kolde krig,
hvor filmens instruktør mistænker hendes bedsteforældre for at
have været med i CIA’s stay behind program.

Fanø Biograf

Lør. 25.03 16.00

  Billetpris: 50 kr.

Tønder

Toftlund bio

Ons. 22.03 19.00  

   Billetpris: 80 kr.

Varde

Film
Events
Debatter
Koncerter
Instruktørbesøg

Copenhagen International Documentary Film Festival

Guido Hendrikx /Holland / 2016 /
72 min

Score: A Film Music
Documentary

The Age of
Consequences

Matt Schrader /USA / 2016 / 94 min

Jared P.Scott / US / 2016 / 80 min

En indsigtsfuld og selvransagende film om hvordan vi tager
imod flygtninge. Filmen er et
dragende eksperiment, der giver et helt nyt og håndgribeligt
perspektiv på flygtningekrisen.

Et musikalsk dyk ned i filmusikkens historie. At komponere
den helt rigtige dramatiske,
storladne eller nervepirrende
stemning er en kunst, denne
films hovedpersoner mestrer.

En film om hvordan militære
konflikter påvirker miljøet.
Filmen undersøger blandt andet hvordan klimaforandringer
påvirker global stabilitet og migration.

Stranger In Paradise

Biografen 1&2
Man. 20.03 18.00
Billetpris: 70 kr.

Den Gamle Biograf i Løgumkloster
Tirs. 21.03 19.30
Billetpris: 75 kr.

Varde Bio i samarbejde med
Varde Bibliotek
Tirs. 21.03 18.00
Billetpris: 85 kr.

Sour Grapes
Jerry Rothwell, Reuben Atlas /
Frankrig / UK / 2016 / 85 min

En kriminalfortælling om svindel med kvalitetsvine. Før
filmen vil der blive afholdt et
oplæg om kvalitetsvin af vinekspert Ronnie Josefsen, og
efter filmen vil der være
smagsprøver på vin.
Janus bygningen i samarbejde
med Tistrup Filmklub
Tors. 23.03 19.00
Billetpris: 100 kr.

Kulturregion Vadehavet

