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C’mon C’mon
To. 9/6 til On. 15/6 kl. 19
Fredag og lørdag: Lukket
Billetpris, kr. 70
Spilletid 1 t. 49 min.
Tilladt for alle

Jeg er Zlatan
Ma. 16/5 til On. 18/5 kl.19
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 42 min.
Censur 7 år

Jeg er Zlatan fortæller historien
om en ung fyr fra Rosengård, der
gennem sin vilje, hårdt arbejde og
tro på egen formåen, tog ud i den
store verden til Europas største
fodboldscener. Det er en fængslende skildring af et Sverige i
forandring, set gennem øjnene af
en af de mest kendte svenskere
nogensinde. Filmen tager os fra
gruset i Malmøs forstæder til det
grønne græs i de allerbedste
klubber. Jeg er Zlatan er en underholdende
underdog-historie,
der resulterer i hundredvis af mål,
landskampe og betagende transfergebyrer, og viser at med talent,
hårdt arbejde og en stærk vilje er
alt muligt.
**********************************

De forbandede år 2

Grotten - Il Buco

To. 19/5 til On. 25/5 kl.19
Lukket Lørdag
Tekstet On. 25/5
Billetpris, kr. 90
Spilletid 2 t. 32 min.
Censur 15 år

To. 26/5 til On. 1/6 kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 33 min.
Censur 7 år

DE FORBANDEDE ÅR 2 er en
stærk opfølger til De Forbandede
År. Filmen følger familien Skov fra
foråret 1943 til sommeren 1945,
hvor Danmark atter bliver frit.
Familien er splittet: Aksel, der
tilsluttede sig Modstandsbevægelsen, er gået under jorden og fra at
være en idealistisk amatør, udvikler han sig til at blive en hårdkogt
partisan. Karl kæmper for sit livsværk på sværere og sværere
betingelser, og da samlingsregeringen kollapser, er han pludselig
uden politisk opbakning og må
tage alle forbehold for at sikre en
fremtid for familien - også på den
anden side af krigen. Det sætter
forholdet til Eva under pres. Hun
har hele tiden har haft svært ved
sin mands samarbejde med besættelsesmagten.
Den stigende modstand mod
besættelsen og tyskernes øgede
brutalitet får fatale følger for familien…
**********************************

Under det økonomiske boom i
1960erne blev Europas højeste
bygning bygget i det opblomstrende nordlige Italien. I den anden
ende af landet udforsker unge
speleologer Europas dybeste
grotte i det uberørte opland i Calabrien. For første gang nogensinde når man ned på bunden af
Bifurto grotten, 700 meter under
Jordens overflade.
De indtrængendes foretagende
foregår ubemærket af landsbyboerne i området, men ikke af den
gamle hyrde på Pollino højdedraget, hvis isolerede liv begynder at
flettes sammen med den indtrængende gruppes færd i Jordens
indre.
GROTTEN er et næsten ordløst,
organisk smukt værk der berører
’det mystiske’. Filmen skildrer en
rejse gennem ukendte dybder i
livet og naturen og den er parallel
med to store rejser til det indre.
Den anmelderroste film havde
verdenspremiere på Filmfestivalen i Venedig i 2021, hvor den
vandt hele tre priser.
**********************************

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
To. 2/6 til On. 8/6. kl.19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 75
Spilletid 2 t. 6 min.
Censur 11 år

I Marvel Studios’ “Doctor Strange
in the Multiverse of Madness”
åbnes der op for multiverset, og
grænserne udvides mere end
nogensinde før. Drag ind i det
ukendte sammen med Dr. Strange, der med hjælp fra både nye
og gamle forbundsfæller forcerer
multiversets mange gådefulde og
dødsensfarlige virkeligheder i
kampen mod en ny fjende. Filmen
er instrueret af Sam Raimi.

Da
radiojournalisten
Johnny
(Joaquin Phoenix), bliver tvunget
til at passe sin niårige nevø Jesse, har han intet andet valg end at
tage drengen med på forretningsrejse.
Nu skal Johnny for første gang i
sit liv tage sig af et barn. Jesse er
en udfordring – usædvanligt verbal og klarsynet, men ligesom
andre niårige balancerer han på
grænsen mellem barndom og
ungdom.
Under sin rejse med Jesse lærer
Johnny meget om både ansvar og
kærlighed - men måske endnu
mere om sig selv.
********************************

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

Downton Abbey: En Ny
Æra
To. 16/6 til On. 22/6 kl. 19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 5 min.
Tilladt for alle

Endelig er det historiske drama
om familien Crawley og deres
trofaste tjenerstab tilbage i biografen.
Arv og gæld mødes atter på det
smukke Downton Abbey. For at
skaffe penge til en meget tiltrængt
reparation af slottets tag indvilger
Lady Mary, som er blevet den
styrende kraft, i at lade et filmhold
bruge Downton Abbey som kulisse til et storslået drama. For at
undgå al denne vulgaritet, drager
Lord Grantham til Frankrig med
en stor del af familien, mens Lady
Mary må holde skansen derhjemme.
Samtidig vil de undersøge hvorfor
en vis Marquis de Montmirail har
efterladt sin fornemme villa i Sydfrankrig til enkegrevinden. Mystikken om arven breder sig og får
Lord Grantham til at tvivle på,
hvem han egentlig er, mens Lady
Grantham bliver tvunget til at
betro ham en dyb hemmelighed.
Hjemme på Downton Abbey vendes livet på hovedet, og ikke
mindst tjenestefolkene er dybt
betagede af filmverdenens glamour, der dog også får nogle hak
i lakken, da stjernerne viser sig at
være anderledes end deres glitrende image … og da produktionen må stoppe midt i det hele,
fordi stumfilm bliver umoderne og
en helt ny teknik skal introduceres. Men hverken franskmænd
eller filmfolk lader dog til at kunne
ændre den gamle butler Mr. Carsons overbevisning om, at tingene
var bedre i gamle dage.
Sagaen om Grantham-familien og
deres tjenestefolk får en smuk
afrunding i ”Downton Abbey: A
New Era”.
********************************

