
Sofie Bio foråret 2019 

For medlemmer af DSR, Kreds Nordjylland                              
 
 

Den svære kamp 
- for at bryde den sociale arv 

 
Tirsdag 19. marts  Thisted Musikteater 
Onsdag 20. marts  Kredskontoret i Aalborg 
Torsdag 21. marts     (ændring) Arena Nord, Frederikshavn 
 

Alle 3 aftener er det fra kl. 17 – ca. kl. 21 

 en ny kæresteChrlotteValery@dsr.dk 
Filmen ’Glasslottet’ handler om en ung pige og hendes 3 

søskende, der vokser op i en dysfunktionel familie, med en 
excentrisk mor, som er kunstner, og en kærlig, men 

alkoholiseret far. 

Der er tale om en selvbiografi om pigens opvækst og den 
særlige kærlighed, loyalitet og styrke, der var i hendes 

familie på trods af svigt og druk.  

Pigen skaber sig et fantastisk liv for sig selv som skribent i 

New York med lejlighed på Park Avenue, men da hun en 
dag konfronteres med sin mor, flyder minderne frem om en 
opvækst i en nomadefamilie domineret af fantastforældre, 

der ikke ville følge samfundets regler og endte med at 
svigte børnene undervejs. Faderen, når han var ædru, 

karismatisk og intelligent og lærte børnene at livet skal 
opleves, mens morderen var kunstner og forfatter og 
hellere ville male end at tage et job eller forberede et måltid 

til sine 4 børn 

 

. 
 

 
 

Tilmelding 

 

Via kredsens hjemmeside - 
www.dsr.dk/nordjylland  

- eller via en mail til nordjylland@dsr.dk –  
Senest 5. marts 2019. 

 

 Hvordan finder man realisme i sine hippieforældres nomadetilværelse?  

Tina M.-L. Campbell er endnu en gang booket til at holde oplæg til arrangementer i Dansk 

Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland. 

 

Hør Tina fortælle om sin normalitetsfølelse i en opvækst, der på mange måder minder om Jeannette 

Walls’ erindringer om sin familie i bog og filmen.  

I filmen siger faderen til hovedpersonen: "Du er ikke ligesom mig". Hvortil hovedpersonen svarer: 

"Jo, og det er jeg glad for".  

Filmen har nogle stærke scener, og Tina vil komme med nogle tankevækkende vinkler på, hvordan 

man accepterer og flytter fokus til det gode i det kaotiske. Det kræver et helt liv at finde hjem.  
  

Hvad fokuserede Tina på i sin opvækst for at klare sig igennem, og hvordan kan vi hjælpe og støtte børn og unge i samme situation? 
  

Forud for filmen vil der være 

oplæg af Tina M.-L. 
Campbell, forfatter, 

foredragsholder og uddannet 
coach. 
Undervejs serveres let 

traktement plus kaffe/te og 
sødt. 

http://www.dsr.dk/nordjylland
mailto:nordjylland@dsr.dk

