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"Bad Guys - de er super barske"
er baseret på den australske forfatter Aaron Blabey børne- og
ungdomsserie "The Bad Guys".
Filmen har dansk tale af bl.a.
Pilou Asbæk og Simon Stenspil.
*********************************

Top Gun: Maverick
To. 23/6 til On. 29/6 kl.19
Spiller ikke lørdag
Billetpris, kr. 75
Spilletid 2 t. 11min.
Censur 11 år

Efter over 30 års tjeneste som en
af Flådens bedste piloter befinder
Pete ”Maverick” Mitchell (Tom
Cruise) sig præcis, hvor han hører
til: Han presser sig til sin yderste
grænse som vovemodig testpilot
og undgår med held de forfremmelser, der ville betyde, at han
skulle blive på jorden. Da han
pludselig ender som instruktør for
en gruppe unge Top Gun piloter,
som skal trænes til en mission,
hvis lige ingen levende pilot nogensinde har oplevet, står han
ansigt til ansigt med løjtnant Bradley Bradshaw med øgenavnet
”Rooster”. Han er ingen ringere
end søn af Mavericks gamle ven
radarsporings-officer løjtnant Nick
Bradshaw, bedre kendt som
”Goose”.
Stillet over for en usikker fremtid
og konfronteret med fortidens
spøgelser bliver Maverick tvunget
til at se sin egen dybeste frygt i
øjnene, hvilket kulminerer i en
mission, som kræver det ultimative offer af dem, der bliver udvalgt
til at udføre den.
*********************************

Alan sig ud i et forsøg på at redde to Oscar-statuetter ved dette års
hende. Et episk jungleeventyr uddeling, herunder i kategorien
venter og det umage par er nødt 'Bedste internationale film'.
til at arbejde sammen for at overleve og finde den ældgamle skat,
*********************************
før den er tabt for altid.
*********************************

Ferielukket 14/7 til 10/8
*********************************

Resten af livet

The Bad Guys - De er
super barske

To. 18/8 til On. 24/8 kl. 19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 1 t. 50 min.
Censur: offentliggøres senere se
nordborgbio.dk

Lø. 25/6 og Sø. 26/6 kl. 15
Lø. 2/7 kl. 15
Lø. 9/7 og Sø. 10/7 kl. 15
Billetpris, kr. 65
Spilletid 1 t. 45 min.
Censur 7 år

Ingen har nogensinde fejlet så
hårdt i at prøve at være så god
som Hr. Ulv, Don Piranha, Mister
Haj, Tarantula og Sir Slange. For
der har aldrig været fem så berygtede venner som i banden Bad
Guys, og som er den bande, der
med deres ufatteligt antal af røverier, har været verdens mest eftersøgte skurke.
Da de endelig bliver sat under lås
og slå, mægler Hr. Ulv en aftale,
som skal komme dem alle fem til
gode: Bandens super barske
medlemmer vil nu fremover kun
gøre gode gerninger... Spørgsmålet er så bare, om de kan holde
ord?
Med hjælp fra deres mentor Professor Marmalade begiver banden
sig igen ud i verden, og henad
vejen opdager Hr. Ulv, at det at
gøre godt, kan give ham, hvad
han i al hemmelighed altid har
drømt om: accept fra omverdenen! Så da en ny skurk truer byen, må Hr. Ulv gøre alt, hvad han
kan for at overtale sine venner til
også at arbejde i en god sags
tjeneste.

The Lost City

To. 30/6 til On. 6/7 kl. 19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 70
Spilletid 1t 51min.
Censur 11 år
Den geniale, men tilbagetrukne
forfatter Loretta Sage (Sandra
Bullock) har brugt sin karriere på
at skrive om eksotiske steder i
sine populære romantiske eventyrromaner med den lækre forsidemodel Alan (Channing Tatum), som har dedikeret sit liv på
at legemliggøre heltekarakteren
"Dash”.
Mens hun er på turné for at promovere sin nye bog sammen med
Alan, bliver Loretta kidnappet af
en excentrisk milliardær (Daniel
Radcliffe), som håber, at hun kan
føre ham til den gamle, forsvundne bys skat fra hendes seneste
historie.
For at bevise, at han kan være en
helt i det virkelige liv og ikke kun
på siderne i Lorettas bøger, kaster

Verdens Værste Menneske
To. 7/7 til On. 13/7 kl. 19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t
Censur 11 år

Verdens værste menneske’ er et
på én gang gribende og komisk
drama, der med varme og musikalitet tager livtag med den romantiske, men til tider hundesvære kærlighed. Julie (Renate Reinsve) er nået den alder, hvor de
fleste, inklusive kæresten Aksel
(Anders Danielsen Lie), er klare til
at stifte familie. Men Julie er ikke
færdig med at sparke døre ind, og
mødet med den indtagende
Eivind (Herbert Nordrum) åbner et
nyt kapitel i hendes liv. Men måske ligger de vigtigste livsvalg
allerede bag hende? ’Verdens
værste menneske’ er en selvstændig afslutning på Joachim
Triers Oslo-trilogi, som startede
med debutfilmen ’Reprise’ (2006)
efterfulgt af ’Oslo, 31. august’ (2011). Filmen vandt prisen
for 'Bedste kvindelige skuespiller' i
Cannes, 2021 og var nomineret til

Elvis
To. 11/8 til On. 17/8 kl. 19
Lørdag: Lukket
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 39 min.
Censur 11 år
Fra den Oscar-nominerede, visionære filmskaber Baz Luhrmann
kommer Warner Bros. Pictures
episke drama "Elvis" med Austin
Butler og Oscar-vinderen Tom
Hanks i hovedrollerne. Filmen
udforsker livet og musikken af
Elvis Presley (Butler), set gennem
hans komplicerede forhold til hans
manager, Oberst Tom Parker
(Hanks).
Historien dykker ned i den komplekse dynamik mellem Presley
og Parker, der strækker sig over
20 år - fra Presleys’ fremgang til
berømmelse, til hans stjernestatus. Centralt for den rejse er en af
de mest betydningsfulde og indflydelsesrige personer i Elvis' liv,
Priscilla Presley (Olivia DeJonge).
*********************************

RESTEN AF LIVET udspiller sig i
Sønderjylland og er et livsbekræftende familiedrama om Egon og
Maren der mister deres voksne
søn og sammen med deres tilbageblevne voksne datter, Line, skal
forsøge at finde tilbage til livet
igen. Filmen handler om hvordan
livet med ét slag kan blive forandret for altid. Og om hvordan dette
ikke kun påvirker det enkelte familiemedlem, men også selve familierelationen.
*********************************

