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Længde:

Instruktøren er tilstede med intro og vil svare på spørgsmål efter 9lmen.
København er en eksemplarisk by, der er internationalt hyldet for sine succeser. Men bagsiden som ‘The Most Livable
City’ er begyndt at vise sig. 
Fra at være på randen af konkurs i de tidlige 1990’ere, har København undergået en enorm transformation, og bliver i
dag betegnet som en af de bedste og mest menneskevenlige byer i verden. Men succeserne er ved at blive overskygget af
betydelige tab, der langsomt forandrer byens karakter. De voksende økonomiske og sociale kløfter hjemsøger både by og
periferi, og Lere og Lere begynder at spørge sig selv, om 90’ernes mere nedslidte by ikke var at foretrække. 
Sammen med arkitekter, politikere, forfattere og aktivister udforsker Best in the World disse dilemmaer ved at se på de
gevinster og tab, som København har oplevet de sidste 30 år, mens den spørger, hvilket København vi ønsker for det 21.
århundrede.
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København og den voksende splittelse i Danmark

‹ Alle Film

Filmdetaljer
HER KAN DU SE DETALJER OM OG BESTILLE BILLETTER TIL DEN VALGTE FILM

‹ 19:30 ›

Bestilte billetter skal være afhentet 15 minutter før forestillingen begynder.

Kun slik, popcorn og drikkevarer købt i Søllested Bio må medbringes i salen. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Optagelser fra lærredet med kameraer, mobiltelefoner eller andre elektroniske medier er IKKE tilladt.

Website og billetsystem fra ebillet a/s

Støt op om din lokale biograf - Bliv medlem af foreningen i Søllested Bio & Kulturhus, Læs mere her

  Hvor Flodkrebsene Synger

B I L L E T T ER

Hvor Flodkrebsene Synger

The Inspection

Bytte bytte baby

!
Søllested Bio & Kulturhus benytter sig af cookies. Denne hjemmeside benytter sig af cookies, som husker dine tidligere handlinger. Hvis du klikker videre på vores
side, accepterer du dette. 
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