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KØB BILLET PÅ WWW.PARADISBIO.DK  - BILLETPRISEN PÅ 100 KR. INKLUDERER ET GLAS VIN EFTER FILMEN

3. dec kl 19.00

BIOGRAFEJER 
UFFE SLOTH
ANDERSEN
PRÆSENTERER

ØST FOR PARADIS
James Dean i Elia Kazans rørende 
mesterværk fra 1955. Adam Trask bor 
alene med sine to sønner, Cal og Aron. 
Cal har gode hensigter, men ender altid 
i ballade og er derfor i modsætning til 
sin bror ikke i høj kurs hos faren. Da 
familien trues af konkurs, vil Cal vinde 
sin fars respekt og kærlighed ved skaffe 
midler. Faderen afviser gaven, fordi 
Cal har lånt pengene af den berygtede 
bordelmutter Kate - og dermed fundet 
ud af sandheden om sin mor...  

19. nov kl 19.00

DIREKTØR FOR 
PRESSALIT
DAN BOYTER
PRÆSENTERER

SMAGEN AF RUST 
OG BEN
Ali flytter ind hos sin hårdt prøvede 
søster i Sydfrankrig med sin 5-årige søn, 
som han ikke interesserer sig særligt 
for. Ali, der er god til at slås, får job 
som dørmand på en klub og møder 
Stephanie, der træner spækhuggere 
i et vandland. Hun er på een gang 
raffineret og uopnåelig, men en dag går 
det frygteligt galt. Stéphanie kontakter 
Ali de to forslåede sjæle indleder et 
usentimentalt venskab... Brutal og 
bevægende filmkunst!

24. sep kl 19.00

REGIONSRÅDS-
FORMAND 
BENT HANSEN
PRÆSENTERER

GOOD BYE LENIN!
Kort før murens fald får Alex’ mor - en 
østtysk ærkesocialist - et hjerteslag. Da 
hun vågner op otte måneder senere, tør 
man ikke fortæller hende om murens 
fald – af frygt for et nyt hjertetilfælde. 
Men det bliver stadig sværere for 
Alex at fastholde illusionen om, at 
verden udenfor er den samme som 
før… Morsom og rørende film om en 
søns kærlighed. Vandt såvel Bodil- som 
Robertprisen i 2004 samt adskillige 
udenlandske priser. 

MANGFOLDIGHED I FILMKUNSTEN – SET FRA POLITIKERENS, 
SPORTSMANDENS, ERHVERVSMANDENS OG FILMELSKERENS VERDEN.
PARADISETS ENGLE VED FORMAND MARIUS LYHNE-KNUDSEN PRÆSENTERER NYE SUPERENGLE EFTERÅR 2014. 
4 AARHUSIANERE MED HVER SIN INDGANGSVINKEL PRÆSENTERER DERES YNDLINGSFILM I ØST FOR PARADIS. 
Formålet er at indsamle midler til biografens modernisering. Efter åbningen af 3 nye sale ultimo 2012 er turen 

kommet til elevator, ny café og samlet billetsalg. Efter filmen serveres vin i foyeren med plads til hygge og snak. 

Bent Hansen er 
socialdemokrat 
og siden 2007 
formand for Region 
Midt. Han var gen-
nem mange år 
amtsborgmester i 
Viborg Amt og er 
nu bosiddende her 
i Aarhus.

Martin Jørgensen 
spiller på AGFs 1.
divisionshold, har 
spillet 102 lands-
kampe og scoret 12 
mål for Danmark. 
Tidligere profes-
sionel i de italienske 
Serie A-klubber Udi-
nese og Fiorentina.

Dan Boyter er 
viceadm. & ordfør-
ende direktør for en 
af regionens største 
virksomheder, 
Pressalit og dybt 
engageret i kultur, 
politik og i at hjælpe 
mennesker på kanten 
af arbejdsmarkedet.

Uffe Sloth Andersen
er en af grundlæg-
gene af Øst for 
Paradis og stadig 
aktiv i biogrfens 
drift. Han fortæller 
om biografens start 
i 1978 og anekdo-
ter fra et langt liv i 
filmens tegn.

22. okt kl 19.00

FODBOLDSPILLER
FOR AGF 
MARTIN JØRGENSEN
PRÆSENTERER

LIBERO
En både rørende og smertefuld 
fortælling om en lille familie i en forstad 
til Rom. Historien fortælles gennem 
11-årige Tommys øjne, og i hans 
uskyldige blik følger vi dramaet om den 
humørsvingende alenefar. Han vil gøre 
sit bedste som alenefar, da moren atter 
engang er stukket af, men som kommer 
til at overlade lidt for meget ansvar til 
børnene. Temperamentet er i vejen, og 
hans ambitioner på sønnens vegne er 
store...

ØST FOR
PARADIS



STØT ØST FOR PARADIS - KØB AKTIER I PARADISETS ENGLE!

LÆS MERE PÅ  WWW.PARADISBIO.DK ELLER FACEBOOK.COM/PARADISETSENGLE

JULEGAVER FRA PARADIS

Aktierne kan gives i julegave. Køb 
også gavekort til filmoplevelser, 
DVD’er, plakater - fx 10 stk for kun 
30 kr til kreativ indpakning og ægte 
filmruller til gavebånd eller julepynt. 
Husk også juleklip i Paradis med 
gløgg, børnefilm og gratis juleklip
søndag d. 23.+30. november 2014

HVORDAN TEGNER JEG AKTIER?

Ved at indbetale det beløb, som 
du ønsker at tegne aktier for, 
på bankkonto: reg 7633 konto 
1050807. Minimumsbeløbet er 
500 kr. pr. aktie. Send en mail til 
sb@advohus.dk med navn, adresse 
og e-mail og mærk indbetalingen: 
“Paradisets Engle”. Læs mere om 
den økonomisk-juridiske model på 
www.paradisbio.dk. 

HVAD ER EN FOLKEAKTIE?
En folkeaktie er det, man kalder en 
b-aktie. Den giver stemmeret på 
generalforsamlinger. 

TEGN AKTIER !

EFTER MODERNISERINGER, 
NYE SALE, NY FOYER OG 
DIGITALISERING, ER TIDEN SNART 
INDE TIL NÆSTE ETAPE. 

CAFÉ,BILLETSALG & 
NYE TOILETTER
Elevatoren er næsten køreklar og 
efter vintersæsonen starter byggeriet 
af  større og samlet café og billetsalg i 
stueetagen. Herefter følger renovering 
af gård og ankomstarealer. Samlet er 
investeringen omkring 1,5 million 
kroner. Hvis Englene skaffer 500.000 
kr., bidrager Aarhus Kommune og DFI 
hver med et lignende beløb. 

BLIV ENGEL 
Tegn aktier  - eller tegn aktier igen!
Og tænk ikke blot på dig selv: Gør også 
dine arbejdskammerater, dine venner, 
dine børn og din naboer til engle. 


