INDBYDELSE

Lindén Kommunikation, Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg

SSR indbyder i samarbejde med Kinorama Sønderborg til
premiere på årets store film “Mænd Der Hader Kvinder”
Den tidligere direktør for Vangerkoncernen, Henrik Vanger, hyrer
Mikael Blomkvist, journalist ved tidsskriftet Millennium, til at skrive
sin slægts historie. Blomkvist påtager sig modvilligt opgaven, og til
sin hjælp får han Lisbeth Salander, en umyndiggjort ung kvinde,
tatoveret og piercet, en fantastisk researcher og landets bedste
hacker. Sammen graver de dybt i familien Vangers fortid og møder
en mørkere historie, end nogen af dem havde kunnet ane.

Prisen per person er kr. 325,- og inkluderer
filmpremiere med sodavand og popcorn
samt den lækre menu på Cafe Ib Rehne
Cairo, dog ikke drikkevarer.

Kom med SSR til en spændende og (u)hyggelig aften, hvor
der både er mulighed for en god filmoplevelse, med hvad
dertil hører af sodavand og popcorn, og for en gastronomisk
oplevelse i form af en lækker menu på cafe Ib Rehne Cairo
efter filmpremieren.

PROGRAM

En fantastisk historie, som man simpelt hen ikke må gå glip af.

Kl. 20.45

Filmen slutter og vi går videre ind til Cafe Ib Rehne Cairo.

Kl. 21.00

Spisning på Cafe Ib Rehne Cairo.

fredag den 27. februar 2009.
Kl. 18.00

Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre
følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til
arrangementet via www.reklamegal.dk.

Filmen starter i Kinorama. Mød op i god tid og få billetter
udleveret. Der er billet udlevering fra kl. 17.15.

CAFE IB REHNE CAIRO har fremtryllet en
lækker menu bestående af:
Forret:
Udvalg af tapas, som står klar på bordet ved ankomst: soltørret
tomattapenade, mix af spanske oliven, marinerede kyllingespyd
vendt i sesam og bruchetta ( tomatsalat på ristet hvidløgsbrød).
Hovedret:
Ovnbagt kyllingebryst fyldt med spinat og salatost. Pyntet med
syltede abrikoser. Hertil ovnbagte sprøde grønsager samt frisk
pasta vendt i trøffelolie.

Bemærk:
SSR har booket Kinorama til forevisningen af
“Mænd Der Hader kvinder”. Vi råder over 150
billetter, som vil blive uddelt efter først-tilmølle princippet. Af erfaring fra tidligere SSR
filmpremierer ved vi, at arrangementet er et
tilløbsstykke. Tøv derfor ikke med at tilmelde
dig den spændende premiere på ”Mænd Der
Hader Kvinder” og nyd en hyggelig aften i
selskab med gode venner, familien, medarbejdere eller kolleger.

Du skal nu indbetale et beløb svarende til
det antal personer, du ønsker at tilmelde
arrangementet til SSR: Broager Sparekasse,
reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248 senest
mandag den 23. februar kl. 10.00
Din tilmelding er først gældende, når du har
tilmeldt dig via SSR’s website samt indbetalt
et beløb svarende til antal deltagere.

Sønderborg Salgs- og Reklameforening
Fredag den 27. februar

Instruktør Niels Arden Oplev
I foråret 2008 gik Niels Arden Oplev i forproduktion
med første del af Stieg Larssons populære krimitrilogi Millennium. Med manuskriptduoen, Nikolaj
Arcel og Rasmus Heisterberg (makkerparret bag
danske filmsucceser som Kongekabale, De fortabte
sjæles ø og Rejsen til Saturn), gik han i gang med at
skrive manuskriptet til filmatiseringen af Mænd
der hader kvinder. Optagelserne startede i det
tidlige forår 2008 og er foregået i Sverige i løbet af
foråret og sommeren 2008.
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