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Flugt har vundet en lang række
filmpriser og nomineringer.
Filmen vises med danske undertekster alle dage.
**********************************

House of Gucci
To. 20/1 til Ons. 26/1 kl.19
Ons. 26/1 også kl. 10
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 38 min.
Censur 11år

”House of Gucci” er inspireret af
den chokerende sande historie
om familieimperiet bag det italienske modehus Gucci. Med tre
årtiers kærlighed, forræderi, dekadence, hævn og i sidste ende
mord ser vi, hvad et navn betyder,
hvad det er værd, og hvor langt
en familie vil gå for kontrol.
Vi følger familieimperiet fra tiden,
hvor alt stadig er glamourøst, frem
til den skandaløse retssag, hvor
Patrizia Reggiani bliver idømt 26
års fængsel for at planlægge
drabet på sin eksmand, Maurizio
Gucci. Maurizio var barnebarn af
den berømte modedesigner Guccio Gucci og arving til hele Guccidynastiet, men juridiske slagsmål,
stridigheder om arven, svigt og en
ekstravagant livsstil blev begyndelsen til enden for Maurizio og
hans kone, Patrizia, kendt som
Den Sorte Enke.
Filmen er instrueret af Ridley
Scott
Medvirkende: Lady Gaga, Adam
Driver, Al Pacino, Jeremy Irons,
Jared Leto, Jack Huston, Salma
Hayek m.fl.
**********************************

Spiderman- No Way
Home
To. 27/1 til Ons. 2/2 kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 28 min.
Censur 11år

Ghostbusters:
Afterlife
To. 3/2 til Ons. 9/2 kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 70
Spilletid 2 t. 4 min.
Censur 11 år

For første gang kan Spider-Man
ikke længere gemme sig bag
masken, og han kan ikke længere
adskille sit liv som superhelt fra sit
normale liv. Da han spørger Doctor Strange om hjælp, kommer der
endnu mere på spil, hvilket tvinger
ham til at finde ud af, hvad det i
virkeligheden betyder at være
Spider-Man.

Fra instruktør Jason Reitman og
producer Ivan Reitman, kommer
det næste kapitel i det originale
Ghostbusters univers. Da en singlemor og hendes to børn ankommer til en lille by, opdager de
forbindelsen mellem de originale
Ghostbusters og deres bedstefars
hemmelige arv, som han efterlod.

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

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

West Side Story

Flugt
To. 10/2 til Sø. 13/2. kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 30 min.
Censur 15 år
En filmelskerfilm
Amin er 36 år, veluddannet og
succesfuld i sit karrierejob. Alt
kører. Men da hans kæreste Kasper frier til ham, gribes han af
angst for at give sig hen. Ingen
kender nemlig hele sandheden
om Amins fortid. Hvis Amin skal
turde leve sit liv fuldt ud, må han
tage et endeligt opgør med dén
hemmelighed, han som barn fik
ordre om aldrig at afsløre. En
hemmelighed han har båret på i
mere end 20 år. Opgøret med
fortiden sender Amin tilbage til en
lykkelig barndom i 80’ernes Kabul
i Afghanistan, hvor a-ha brager
igennem hans walkman og hvor
Jean Claude Van Damme hænger
på drengeværelset i familiens hus.
Men han sendes også tilbage til
den nådesløse borgerkrig, der
forvandler den trygge og kærlige
hverdag til en krigszone og splitter
hans familie til atomer. En krig,
der sender 11-årige Amin på en
farefuld flugt, som først slutter 5 år
senere, da han ankommer helt
alene til Danmark.

Lø. 19/2 til Ons. 23/2 kl. 19
Billetpris, kr. 75
Spilletid 2 t. 36 min.
Censur 11 år

Monsterfamilien –
den uperfekte mission

Denne meget anmelderroste film
er baseret på Broadway musicalen ”West Side Story” fra 1957.

Teenagerne Tony og Maria forelsker sig i hinanden, trods deres
Ma. 14/2 til Fr. 18/2 kl. 17
relationer til de rivaliserende gaLø. 19/2 og Sø. 20/2 kl. 15
debander The Jets og Sharks i
Billetpris, kr. 65
1950’ernes New York.
Spilletid 1 t. 44 min.
Filmen er instrueret af Steven
Frarådes under 7 år
Spielberg og i hovedrollerne, som
Maria og Tony, ses henholdsvis
Familien Ønskeben er egentlig en Rachel Zegler og Ansel Elgort.
helt almindelig familie, men af og
til når der er fare på færde, for**********************************
vandler de sig til monstre for at
klare situationen. Monsterfamilien
består af Lillebror Max (varulv),
storesøster Fay (mumie), Mor
(vampyr) og Far (Frankenstein) og
de er godt hjulpet af deres tre
kæleflagermus. Da familiens venner bliver kidnappet af monsterjægeren, Mila Starr, begynder de
deres redningsmission. På vejen
møder de nye skøre væsner og
forstår, at ingen familier og missioner er perfekte, og at alle fortjener at være lykkelige, som dem
de er.
**********************************

