
Foreningen Fantastik og Blågårdens Bibliotek præsenterer 

GRATIS-BIOGRAFEN 

Laterna Magika
Film kl. 19.30 den sidste mandag i hver måned

Filmen vises på Blågårdens Bibliotek, Blågårds Plads 5, 2200 København

27. februar viser vi
SUPERMAN II -

THE RICHARD DONNER CUT (1980/2006)
Gratisbiffen byder på en legendarisk superhelte-fi lm, i den ny-restaurerede 
udgave som genopretter den oprindelige instruktørs oprindelige intentioner 
med fi lmen, og gør den ti gange bedre og mere tegneserieagtig (på den 

gode måde) end den gamle 
version. Superman/Clark Kent 
er fanget i en dobbeltkonfl ikt: 
på den ene side udvikler han et 
kompliceret forhold til Lois Lane 
(som på snedig vis forsøger at 
afsløre hans hemmelige identi-
tet), og på den anden side må 
han kæmpe mod tre superskurke 
fra Krypton. Han tager drastiske 
midler i brug til begge dele, og 
sætter alt på spil i sin stræben 
efter at blive både et bedre 
menneske og en bedre superhelt. 

Kom og 
se med!

www.fantastik.dk
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