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SSR
INDBYDER
i samarbejde med Kosmorama Sønderborg
til premiere på årets store danske film
Flammen og Citronen.
Fredag den 28. marts er der premiere på åretshelt
store danske film “Flammen og Citronen” med
Mads Mikkelsen og Thure Lindhardt i hovedrollerne. Filmen, der er et kæmpedrama fra besættelsestiden om to af modstandskampens notoriske
legender, “Flammen” og “Citronen”, er en af de
største satsninger nogensinde i dansk film.

Derfor inviterer SSR til en spændende og hyggelig
aften, hvor der både er mulighed for en god filmoplevelse, med hvad dertil hører af sodavand og
popcorn eller slik, og for en gastronomisk oplevelse i form af en lækker buffet på Brøggeriet før
filmpremieren.

Gå derfor ikke glip af denne SSR
sæsons store filmpremiere.

Program fredag den 28. marts 2008 fra kl. 18.30
Kl. 18.30

Vi mødes på Brøggeriet tæt ved biografen til spisning
Brøggeriet har fremtryllet en lækker buffet bestående af:
Terrin af vesterhavsfisk på forårssalater og safran aioli
Varm røget torsk på marinerede fennikel
Skagen skinke fra slagter Munk med grillet tilbehør og sauce verte
Indbagt laks med tomat øl sauce
Braiseret grisse basse med friteret grønt
Helstegt kalve culotte på svampe soute, pom. Anna og essens
Udvalg af danske oste med ølsirup
Kraftig chokolade kage med hindbær sorbet
Frugter i overflod
Hjemmebagt brød samt øko smør fra naturmælk

Kl. 20.30

Vi begynder at bryde op og går til Kosmorama

Kl. 21.00

“Flammen og Citronen” begynder

Om filmen:
”Flammen og Citronen” er en af de største satsninger
i dansk film nogensinde. Vi befinder os i det besatte
København. Året er 1944.
Mens resten af landet håber, at krigen snart får ende,
er modstandsfolkene “Flammen” (Thure Lindhardt) og
“Citronen” (Mads Mikkelsen) Holger Danske gruppens
mest effektive våben, skarpt holdt til ilden af politichef
Winther (Peter Mygind). Da Flammen beordres til at
henrette sin kæreste, den gådefulde Stockholms-kurér
Ketty, (Stine Stengade), kommer han imidlertid i tvivl.
I kampen for landets frihed er zonerne grå, og det bliver mere og mere uklart hvem der er frihedskæmper,
og hvem der er terrorist.
Filmen viser os et nuanceret billede af København
under besættelsestidens afslutning, hvor kampen for
landets frihed befinder sig i en decideret gråzone.
Grænsen mellem venner og fjender er farlig og utydelig, og fortolkningen af love, moral og etik er overladt
til den enkeltes dømmekraft.

Tilmelding:
Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet
via www.reklamegal.dk.
Prisen per person er kr. 300,- og inkluderer filmpremiere med sodavand og popcorn eller slik samt den
lækre buffet på Brøggeriet.

“Flammen og Citronen” er et drama, som bl.a. er inspireret af en omfattende research på virkelige hændelser
og øjenvidneberetninger fra nogle af de personer, der
oplevede Holger Danske gruppens medlemmer
Flammen og Citronen på allernærmeste hold. Filmen
er instrueret af Ole Christian Madsen, der også var
manden bag tv-serien Edderkoppen samt prisbelønnede spillefilm som Pizza King, En kærlighedshistorie og
Nordkraft.
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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 onsdag den 26. marts kl. 10.00.
Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt
dig via SSR’s website samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.

Bemærk:
SSR har booket hele Sal 1 i Kosmorama til forevisningen af “Flammen og Citronen”. Vi råder over 195
billetter, som vil blive uddelt efter først-til-mølle
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 “Flammen og Citronen” og nyd en
hyggelig aften i selskab med gode venner, familien,
medarbejdere eller kolleger.
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