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Beste leden van de Scandinavische Vereniging,
Graag willen wij jullie uitnodigen voor de eerste avond van de Scandinavische
Vereniging Groningen in 2017. Zoals eerder aangekondigd is dit een filmavond, en
wel op maandag 16 januari 2017. We hebben regisseur en filmkenner Hans van
Seventer, bekend van eerdere filmavonden van onze vereniging, wederom bereid
gevonden een film met ons te bekijken en deze na te bespreken.
De film Så ock på jorden (Heaven on earth) van de Zweedse
regisseur Kay Pollak vertelt het verhaal van een groep
mensen in het kleine dorpje Ljusåker in het meest noordelijke
deel van Zweden. Wanneer koordirecteur Daniel Daréus, die
we kennen van de voorafgaande film Så som i himmelen (As
it is in heaven), overlijdt, laat hij zijn koor en de liefde van zijn
leven achter, de prachtige sopraan Lena, die tevens in
verwachting is van hun kind. Lena woont in de oude
Folkskola, pastoor Stig is aan de drank geraakt na het vertrek
van zijn vrouw en de kerk wordt gerenoveerd. Hoewel ze
eigenlijk niets met de kerk heeft, krijgt de pastoor Lena zo ver dat ze de leiding over
het kerkkoor op zich neemt. Kan zij de kerk weer vol krijgen en het feestelijke
concert bij de heropening tot een succes maken? En is ze opgewassen tegen al die
mensen die tegen haar zeggen dat het haar nooit zal lukken en dat ze niks waard is?
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 16 januari 2017
19:30 – 22:00 uur
Salmagundi’s, Oosterhamrikkade 8c, 9714 BB Groningen

Toegang is gratis voor leden, voor niet leden is de toegangsprijs € 5,-.
We hebben deze keer gekozen voor een andere locatie en hopen dat u deze ook
weet te vinden. Parkeren kan in de parkeergarage Boterdiep. Met het openbaar
vervoer is het bus 3 of 4, halte Van Doeverenplein, of bus 2, halte Kapteynlaan.
Met vriendelijke groeten en graag tot 16 januari,
het bestuur van de Scandinavische Vereniging Groningen

