Før soloppgang (Richard Linklater, USA 1995)
Filmklubbens tema denne våren er 90-tallet, med de ypperlige, men hovedsaklig mindre
kjente filmene, fra uavhengige filmselskaper. De som ikke fikk mest oppmerksomhet i
datiden, men som skinner sterkt i dag! I tillegg går vi både bakover og framover i
historien, til inspirasjonskilder og ny flott film!

Før soloppgang (Richard Linklater, USA 1995)
Union Scene tirsdag 24. mai kl. 20:00, 15 år
To unge mennesker møtes på et tog. I går var de totalt fremmede for
hverandre, nå er de uatskillelige sjelsfrender. Men skilles må de, om bare
noen få timer...
Jesse og Celine får hvert øyeblikk til å telle, og sørger for å leve så mye de kan i tiden
Før Soloppgang. Fra Richard Linklater (Boyhood, Dazed and Confused, Før solnedgang
og Før midnatt) får vi en skarpt observert og uhyre sjarmerende historie om unge
mennesker ved et veiskille.
Et tog stanser i Wien. To ungdommelige passasjerer - han amerikansk, hun fransk - tar
farvel med hverandre. De har møtt hverandre tilfeldig og tilbragt de siste timene i
hverandres selskap. Historien kunne sluttet her, før den hadde rukket å bli en historie.
Men Jesse (Ethan Hawke) løper tilbake og gir Celine (Julie Delpy) et tilbud: - Om tyve år
er du godt gift og har det egentlig helt fint. Men innimellom vil du angre på at du ikke
heller tok sjansen på en av de mange du bare møtte i forbifarten, som du vil tenke

tilbake på som mer sjarmerende og spennende enn ham du er gift med nå. Nå gir jeg
deg sjansen til å finne ut at det ikke var noe å gå glipp av. Du vil takke meg om tyve år!
Celine tviler et øyeblikk, men rasker sammen sakene sine, og sammen kaster de seg av
toget. De har et døgn sammen før Jesse må reise hjem til USA; historien kan begynne.
90-tallet introduserte x-generasjonen. Innebærer forelskelse på X-generasjonens vis å
bytte ut begjæret med dialog? Å fortelle hverandre så mange historier at det gir grunnlag
for sammen å kunne begynne på den store historien?
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