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Det odenseanske rockband The Kiss-
away Trail udsender nyt album, og
i den anledning har NU’s rockmed-
arbejder, Simon Staun, taget med de
fem musikere rundt på hele Fyn for
at fi nde de geografi ske steder, der be-
tyder mest for dem.
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Én istid kommer sjældent ale-
ne, så nu er den tredje her. 

”Ice Age 3 - dinosaurerne 
kommer” fortæller atter om
mammutten Manny og de
andre kendte fi gurer fra de
foregående Ice Age-fi lm.

Filmen er fornylig udkom-
met på dvd, og derfor udlod-
der fi lmdistributionsselska-
bet SF Film og NU et antal
eksemplarer af fi lmen blandt
de læsere, der kan svare rig-
tigt på følgende spørgsmål: 
Hvornår sluttede den seneste
nordeuropæiske istid?

A: For ca. 100.000 år siden.
B: For ca. en million år si-

den.
C: For ca. 10.000 år siden.
Mail dit svar til konkurren-

ce@fyens.dk. Kald din mail 
for ”Istid”.

Foretrækker du at sende et
postkort, så send dit konkur-
rencesvar til Kulturredaktio-
nen, Fyens Stiftstidende, Ba-
negårdspladsen, 5100 Odense

C - mærk postkortet ”Istid”.
Vi skal have dit svar senest

23. februar kl. 12.

Af Peter Hagmund
peh@fyens.dk

Vind en ny istid

Film: Med Milos Forman som
den mest kendte instruktør
var tjekkoslovakisk fi lm i slut-
ningen af 60’erne rigtig langt 
fremme i skoene.

Efter Warszawa-pagtens
sammenbrud og delingen af
landet i Tjekkiet og Slovakiet 
har der været noget mere stil-
le om tjekkisk fi lm. Dog med
undtagelse af Jan Sveraks
”Kolya”, der vandt en Oscar

som bedste fremmedsproge-
de fi lm i 1996.

Netop instruktøren Jan
Sverak er blandt de fem, hvis
fi lm bliver præsenteret på en
mini-festival i Café Biografen 
de kommende fem dage.

I dag kl. 16.30 vises Ondfej
Trojans Oscar-nominerede
”Zelary” fra 2003. Den hand-
ler om en kvindelig friheds-
kæmper under 2. Verdenskrig. 
Hun skjuler sig i den idylliske
bjergby Zelary og gifter sig
med en skovarbejder.

Fredag kl. 17 er det netop
Oscar-vinderen Jan Sverak,
der er på plakaten med en
ny fi lm: ”Empties”. Instruk-
tørens far, Zdenek Sverak, 

spiller en 65-årig lærer, der
nødtvunget lader sig pensio-
nere, men føler sig for ung til
at sidde hjemme og kukkelure
og derfor får job som ”fl aske-
dreng” i det lokale supermar-
ked.

Dokumentar om Havel
Lørdag kl. 17 står den på ”Ci-
tizen Havel”. En dokumen-
tarfi lm fra 2006 om Tjekkiets
første præsident, Vaclav Ha-
vel, der jo netop nu er højak-
tuel som dramatiker med ”Af-
sked” på Odense Teater.

Søndag kl. 17 kommer tu-
ren til ”The Karamazovs” fra
2008. En fi lm af Petr Zelenka
om en tjekkisk teatertrup,

der vil opføre Dostojevskis
”Brødrene Karamazov” på en
nedlagt stålfabrik i Polen med 
de sidste tilbageværende ar-
bejdere som modstræbende
tilskuere.

Festivalen slutter mandag
kl. 17. ”Return of the Idiot”
fra 1999 af instruktøren Sasa
Gedeon. En ung mand slår sig
efter at have tilbragt mange år
på en lukket institution ned i
en lille provinsby og bliver
hvirvlet ind i alskens intriger.

Alle fi lm er med engelske
undertekster og en billetpris
på 50 kr.

Af Jesper Mads Eriksen
jm@fyens.dk

Tjekkiske fi lm i sigte
Instruktøren Petr Zelenka under arbejdet med ”The Karamazovs”, som kan ses på søndag.

Café Biografen
byder i de kommende
fem dage på en
mini- festival med 
tjekkiske fi lm

■

NU’s to faste fi lmanmeldere
hedder Jesper Mads Eriksen og
Caspar Vang. Derfor er det rig-
tige svar i ugens konkurrence B.
Vinderne er:

Amalie Saysette Hansen,
Gunløgsvænget 18, 5210 Oden-
se. Mette Marker, Poul Mose
Parken 10, 5620 Glamsbjerg.
Birgit Thomsen, Lange Gyde 8,
Faaborg. Vivian Pedersen, Dre-
jervænget 4, 5492 Vissenbjerg. 
Sonia Nielsen, Grønnevangen
30, 5750 Ringe. Vagn Hansen,
Hegnet 19, 5270 Odense. A. L.
Mortensen, Kærumvej 7, 5610
Asssens. Knud Erik Jørgensen,
Nørregade 97, 5620 Glams-
bjerg. B. Forberg, Røllikevæn-
get 86, 5250 Odense SV. Else
Johansen, Fåborgvej 27, 5610
Assens.

De vandt 
”Zoomerne”


