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Også Dr. Nefario bliver introduceret som ung, gal videnskabsmand,
så banden er komplet.
Løjerne i ”Minions: Historien om
Gru” er instrueret med masser af
70’er-nostalgi.
********************************

Smuk

Ticket to Paradise

To. 13/10 til On. 19/10 kl.19
Lukket Lørdag
Billetpris, kr. 70
Spilletid 1 t. 44 min.
Tilladt for alle
Oscar-vinderne George Clooney
og Julia Robert er sammen igen i
ny, romantisk komedie fra instruktøren af ”Mamma Mia! Here We
Go Again”.
Det fraskilte par (Julia Robert og
George Clooney) slår sig sammen
og rejser til Bali for at forhindre
deres datter (Kaitlyn Dever i at
gifte sig ’head over heels’ – og
begå den samme fejl, som de tror,
de begik for 25 år siden….
Ticket to Paradise er en romantisk
komedie om den overraskende
skønne second-chance i livet.
********************************

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

Glæd jer til et gensyn med
Avatar fra 2010, og
Danmarks Premiere på
”AVATAR: THE WAY OF
WATER”
fra 14/12
********************************

To. 3/11 til On. 9/11 kl. 19
Vises tekstet On. 9/11
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 70
Spilletid 1 t. 35 min.
Censur 11 år

Minions: Historien om
Gru
Ma. 17/10 til Fr. 21/10 kl. 17
Lø. 22/10 Sø. 23/10 kl. 15
Billetpris, kr. 70
Spilletid 1 t. 28 min.
Censur 7 år

Selv store superskurke har være
små superskurke engang. Det er
Grus store held, at en flok herreløse Minions ser et stort (og ondt)
potentiale i Gru, så han kan begynde at opbygge sit imperium.
Men hans virkelige chance kommer, da han bliver kaldt til jobsamtale hos De 6 Slyngler – hans
store forbilleder på skurkeparnasset. Da de opdager, at ansøgeren
kun er 12 år, griner de imidlertid af
ham og sender ham bort … men
ikke før det er lykkedes ham at
stjæle en kinesisk amulet, der vil
give slynglerne adgang til den
kinesiske dyrekreds’ magiske
magt. Det lykkes Gru at undslippe
– ikke mindst fordi Willy Knytnæve, stifteren af De 6 Slyngler, der
er blevet snydt af sine lærlinge,
giver ham en hånd. Nå ja, og så
har de trofaste Minions også en
hånd og et par tommelfingre med i
spillet.
For femte gang er de gule Minions
på spil og fortæller her historien
om, hvordan de knyttede sig til
Gru, allerede mens han var dreng.

Hvor flodkrebsene
synger

Sø. 23/10 til On. 2/11 kl. 19
On. 26/10 kl. 10
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 80
Spilletid 2 t. 5 min.
Censur 11 år
"Hvor flodkrebsene synger" fortæller historien om Kya, en forladt
pige, som selv har fundet vej til
voksenlivet i de farlige marskområder i North Carolina. Gennem
mange år har rygterne om
”Marskpigen” hjemsøgt Barkley
Cove og isoleret den skarpsindige
og stålfaste Kya fra samfundet.
Draget af to unge mænd fra byen
begynder Kya at åbne sig for den
nye og opsigtsvækkende verden.
Men da en af mændene bliver
fundet død, bliver Kya straks udråbt, af samfundet, som den hovedmistænkte. Baseret på bestselleren af samme navn.
********************************

SMUK udspiller sig på Rosenholm
gymnasium ved årets skolestart.
Der er en masse ritualer, som de
nye 1.g’ere skal igennem, som
har stor betydning for deres videre
liv på gymnasiet og ikke mindst
for deres personlige liv. Vi følger
seks unge drenge og piger, som
hurtigt får udfordret egne grænser
på hver deres måde….
Frida starter i 1.g sammen med
sin bedste veninde Selma. De to
piger finder sammen med Nadja,
der er lillesøster til 3.g’eren Pelle
og kæreste med Pelles bedste
ven Emil. Men da Emil og Frida
hurtigt får et godt øje til hinanden,
og da Frida ovenikøbet efter en
audition bliver udvalgt til at deltage i den eftertragtede puttemiddag, men Selma ikke gør, bliver
der lagt afstand mellem pigerne.
Frida bliver hængt ud og mister
fodfæstet i det sociale spil…
********************************

Eiffel
To. 10/11 til On. 16/11 kl. 19
On. 16/11 kl. 10
Lørdag: Lukket
Billetpris, kr. 75
Spilletid 1 t. 48 min.
Censur: Se www.nordborgbio.dk
Frankrig, 1889. Efter at have afsluttet sit arbejde med opførelsen
af Frihedsgudinden, er Gustave
Eiffel på toppen af sin karriere. Nu
vil den franske regering have ham
til at designe noget spektakulært
til verdensudstillingen i Paris, men
Eiffel er ikke begejstret for regeringens ideer. Alt ændrer sig dog,
da han møder Adrienne - en smuk
og mystisk kvinde fra hans fortid.
Gamle følelser blusser op på ny
og deres forbudte lidenskab og
kærlighed inspirerer Gustave til at
ændre Paris for altid! Hans mål er
et projekt der vil trodse tyngdekraften og række mod stjernerne.
Et projekt for Frankrig og for kærligheden!
EIFFEL byder på en storslået og
romantik historie om skabelsen af
en af verdens mest ikoniske konstruktioner. En fortælling der oser
af kærlighed, passion og åndeløst
spændende drama!
Du vil aldrig se på Eiffeltårnet på
samme måde igen!
********************************

Holy Spider

To. 17/11 til On. 23/11 kl. 19
Lukket lørdag
Billetpris, kr. 75
Spilletid 1 t. 55 min.
Censur 15 år
Ali Abbasis opfølger til den sensationelle 'Grænse' er en overmåde
velinstrueret, nervepirrende thriller, der giver et inciterende indblik
i det iranske samfund - socialt
som religiøst. Den kvindelige
journalist Rahimi rejser til den
hellige iranske by Mashhad for at
efterforske en seriemorder, som
går målrettet efter byens sexarbejdere. Efterhånden som Rahimi
kommer tættere på at afsløre
morderens identitet, synes retfærdigheden sværere at opnå, da
morderen stille og roligt har opbygget heltestatus i store dele af
offentligheden. ’Holy Spider’ er
baseret på den sande historie om
‘Edderkoppemorderen’
Saeed
Hanaei, der påberåbte sig at være
på en guddommelig mission, da
han i årene 2000 og 2001 dræbte
16 sexarbejdere i Irans mest hellige by.
Filmen vandt prisen for ’Bedste
kvindelige skuespiller’ ved dette
års Cannes Filmfestival og er
nomineret til hovedprisen ved det
kommende
European
Film
Awards.
********************************

