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Supernova
Ma. 8/11 til Ons. 10/11, kl.19
Billetpris, kr. 65
Spilletid ca. 1 t. 34 min.
Frarådes under 7 år
Colin Firth og Stanley Tucci spiller
Sam og Tusker, som har dannet
par i 20 år. De er mere forelskede
end nogensinde og drager på tur i
deres autocamper gennem England for at besøge venner og
familie. Meget har forandret sig
siden Tusker blev diagnosticeret
med tidlig demens for to år siden,
og de ved, at deres tid sammen er
begrænset. Som rejsen skrider
frem, viser det sig, at deres ønsker for fremtiden er forskellige,
og de konfronteres begge med
spørgsmålet om, hvad det egentlig betyder at elske hinanden.
SUPERNOVA er en ægte kærlighedsfilm med rørende øjeblikke
og stilfærdig humor. Colin Firth og
Stanley Tucci leverer pragtpræstationer i rollerne som to mennesker, der får sat kærligheden til
hinanden på prøve.

*********************************

Kandis for Livet
To. 11/11 til Ons. 17/11 kl.19
Lukket lørdag
Ons. 17/11 kl. 10
Tekstet: Ons. 17/11 kl.10 og 19
Billetpris, kr. 65
Spilletid ca. 1 t. 30 min.
Frarådes under 7 år
I ‘Kandis for livet’ kommer publikum bag facaden hos Danmarks
største dansktopstjerne, KandisJohnny. På samme tid fortæller
filmen en række historier om Kandis-fans, der gennem tiden har
opbygget et stærkt, personligt
bånd til forsangeren. Dokumentarfilmen portrætterer dybt personlige fortællinger om ulykkelig kærlighed, ensomhed, at tage afsked
med dem man elsker, og hvordan
musikken kan bruges til at komme
igennem livets problemer.
*********************************

Eternals
To. 18/11 til Ons. 24/11 kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 35 min.
Censur 11 år

CODA
To. 25/11 til On. 1/12 kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 51 min.
Frarådes under 7 år

Marvel Studios' "Eternals" føjer et
spændende nyt team af superhelte til Marvel Cinematic Universe.
Den episke fortælling strækker sig
over flere tusind år og beretter om
en gruppe udødelige helte, der
tvinges frem af skyggerne for at
bekæmpe menneskehedens ældste fjende, devianterne. Den stjernespækkede rolleliste tæller Richard Madden som den almægtige Ikaris, Gemma Chan som den
menneskekærlige Sersi, Kumail
Nanjiani som den energiladede
Kingo, Lauren Ridloff som den
superhurtige Makkari, Brian Tyree
Henry som den intelligente opfinder Phastos, Salma Hayek som
den vise og spirituelle leder Ajak,
Lia McHugh som den evigt unge,
men livskloge Sprite, Don Lee
som den bomstærke Gilgamesh,
Barry Keoghan som den reserverede enspænder Druig og Angelina Jolie som den iltre kriger Thena. Kit Harington spiller Dane
Whitman. Instrueret af Chloé
Zhao.

Som CODA – Child of Deaf Adults
– er Ruby den eneste person i
hendes døve familie, der kan
høre. Da familiens indkomstkilde,
bliver truet, finder Ruby sig selv
splittet mellem at forfølge sin
kærlighed til musikken og frygten
for at efterlade sin familie. Ruby
Rossi er ikke en helt almindelig
gymnasieelev. Hendes dag starter
tidlig morgen, hvor hun vågner for
at tage ud og hjælpe familien med
dagens fangst, bl.a. sammen med
hendes ældre bror Leo, der som
begge Rubys forældre, er døv.
Ekstremt hengiven til hendes
tætstrikkede, blå-kravede familieklan, har Ruby brugt størstedelen
af sit liv på at oversætte for sin
familie. Her har hun især et meget
stærkt behov for at beskytte og
tage sig af sin far Frank og mor
Jackie. På samme tid med at
Ruby bærer denne enorme byrde
som tolk, og samtidigt skal lære at
navigere i udfordringerne ved at
blive voksen, er der én ting, der
giver hende ro: hun elsker at synge.

*********************************

*********************************

Venuseffekten
To. 2/12 til Ons. 8/12 kl.19
Lukket lørdag
Tekstet: Ma. 6/12
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 45 min.
Censur 11 år
Liv er i starten af 20’erne og arbejder på familiens gartnergård i
provinsen, da hun helt uforberedt
forelsker sig i den kaotiske og
eventyrlige Andrea, der midlertidigt er flyttet ind en campingvogn i
sin onkels æbleplantage. Liv har
knap nok klippet navlestrengen til
sine forældre, da Andrea brager
ind i hendes liv. Da tingene samtidig tager en højst uventet drejning
i familien, må Liv én gang for alle
finde ud af, hvem hun er, og hvor
hun hører til, og at kærlighed og
familie kan se ud på mange måder.
VENUSEFFEKTEN er en romantisk komedie om at turde elske
hinanden og sig selv - en sjov og
varm fortælling om familie og om
at finde sig selv i kærligheden.

*********************************

