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Meddelelser
I ønskes en dejlig Jul og et godt Nytår.
Året har budt på mange udfordringer for os alle, men vi har forsøgt at klare
det så godt som muligt. / Den 13. december har biograferne fået mulighed
for at vise DRs julekoncert med Pigekoret og Philip Faber som dirigent.
Det vil vi gerne være med på i biografen. / Den 19. december viser vi
”Christmas Spectacular” præsenteret af Katherine Jenkins. Det er i stedet
for André Rieus koncert. / Med nytåret følger også en fornyelse af medlemskabet, som vi håber, I følger op på. Der kan betales (225 kr.) på konto
6260 1006257 eller i biografen, når du alligevel skal se film.
Mvh / Ellen

Shorta
8. – 10. dec. kl. 19:30 (108 min.),
Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Politimændene Mike og Jens er på
patrulje i ghettoen Svalegården, da
det kommer frem, at den lokale
19-årige Talib Ben Hassi er død i
politiets varetægt. Dette resulterer i
voldsomme reaktioner i bydelen,
og pludselig er Mike og Jens helt
alene i meget fjendtligt territorium.
Danmark 2020, Action, Medv.:
Jacob Lohmann – Simon Sears m.
fl., Instr.: Hviid og Ølholm.

Falling
11. – 13. dec. kl. 19:30 (112 min.),
FormiddagsBio 11. dec. kl. 10:30, Billetter 60
kr., T. o. 11 år.
Den ældre, homofobiske Willes er begyndende
dement og bliver nødt til at flytte ind hos sin homoseksuelle søn og dennes mand i Los Angeles.
Men det er ikke let for de to mænd at finde hinanden igen. Dertil er deres fortid for konfliktfyldt. USA 2020, Drama, Medv.: Viggo Mortensen – William Healy m. fl., Instr.: Viggo Mortensen.

Malous jul
12. dec. kl. 15:00 og 13. dec. kl. 13:00 (88 min.),
Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Det er lige op til jul, og utilpassede teenager Malou flytter ind hos en ny plejefamilie på den lille
ø Lunø. De nye plejeforældre Bibi og Leif er - i
modsætning til Malou - vilde med julen og alt
hvad der hører til. Men da Malou møder gårdens
husnisse, indgår hun en aftale, der er både er til
gavn for nissen og Maiou. Danmark 2020, Familiefilm, Medv.: Karla My Nordquist – Jytte Kvinesdal m. fl., Instr.: Claus Bjerre.

DRs julekoncert med Pigekoret og Philip Faber
13. dec. kl. 16:00 (90 min.), Billetter 50 kr.
Julekoncerterne er med årene blevet et stort tilløbsstykke samt en forankret
del af en årlig juletradition for mange danskere. Koncerterne har været
årets højdepunkt for DR Pigekoret lige siden 1938, hvor koret blev stiftet,
og hvert år træder koret med ny energi ind i juletraditionerne, med stor
kærlighed til de smukke julesange. Kom og få en musikalsk totaloplevelse, hvor tonerne af jul klinger på tværs af alle tider og aldre. Anbefalet minimumsalder er 7 år.
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7 Years of Lukas Graham
16. – 18. dec. kl. 19:30 (78 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Lukas Forchhammer - forsanger og sangskriver i bandet Lukas Graham har haft rigtig travlt de seneste syv år. Efter gennembruddet med hitsangen
'7 Years' fulgte fyldte stadionkoncerter og hypes kloden rundt. Men
samtidig har Lukas Forchhammer skullet forholde sig til sin fars pludselige
død og selv at blive far. Danmark 2020, Dokumentar, Medv.: Lucas
Forchhammer, Instr.: Rene Sacha Johannsen.

Druk
FormiddagsBio 18. dec. kl. 10:30 (115 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
De fire midaldrende gymnasielærere Martin, Tommy, Peter og Nikolaj
indleder et eksperiment, hvor de forsøger at holde en konstant
alkoholpromille på 0,5. Forsøget går i begyndelsen over al forventning, og
vennerne oplever et nyt og lykkeligere liv. Men i længden er det daglige
alkoholindtag ikke uden konsekvenser på arbejdet og hjemmefronten.
Danmark 2020, Drama, Medv.: Mads Mikkelsen – Thomas Bo Larsen m.
fl., Instr.: Thomas Vinterberg.

Julemandens datter 2, Jagten på Kong Vinters krystal
19. – 20. dec. kl. 15:00 (89 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Lucia er, som den første pige, blevet optaget på Den internationale julemandsskole på Grønland, men når hendes far er selveste julemanden, har
hun også stamtræet i orden. Midt under de travle juleforberedelser bliver
Kong Vinters magiske krystal stjålet og mistanken samler sig om Lucias
bedste ven, Oscar.
Sammen begiver
Oscar og Lucia sig ud
for at bevise hans
uskyld og kommer på
sporet af et komplot
mod julen. Danmark
2020, Familiefilm,
Medv.: Ella Testa
Kusk – Bertil Smith
m. fl., Instr.:
Christian Dyekjær.
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Christmas Spectacular (Katherine Jenkins)
19. dec. kl. 19:00 (150 min.), Billetter 130 kr.
Katherine Jenkins Christmas Spectacular er årets julekoncert og er optaget
i den ikoniske Royal Albert Hall i London. Koncerten en trods Coronanedlukning blevet afholdt – dog uden publikum. Sopranen og den klassiske
musiks superstjerne, Katherine Jenkins, står i spidsen for denne ekstraordinære julekoncert, hvor et hav af special guests er linet op. Mød blandt andre Sir Bryn Terfel, Vanessa Redgrave, Bill Nighy, the Royal Ballet og
mange flere.

Echo
20. – 22. dec. kl. 19:30 (79 min.), Billetter 60 kr.
Juletid i Island. Øens beboere forbereder sig på den søde juletid. Et børnekor synger julesange på deres skole for deres forældres smartphones. En
flok slagteriarbejdere danser, mens de skærer i slagtesvin. En forladt gård
ude midt i ingenting brænder ned til grunden. En pige skal holde jul hos sin
far og hans nye familie... 56 scener fra et moderne Island. Island 2019,
Drama, Instr.: Runar Runarsson.

Julemandens datter 2, Jagten på Kong Vinters krystal
25. dec. kl. 15:00 (91 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Malous jul
26. – 28. dec. kl. 15:00 (88 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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Retfærdighedens ryttere
26. – 28. dec. kl. 19:30 (116 min.),
Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Den udstationerede soldat Markus må
tage hjem, da hans kone på tragisk vis
omkommer i en togulykke. På overfladen ligner det et uheld, men den excentriske matematiker Otto, der også var
ombord på toget, og hans to kolleger
Lennart og Emmenthaler er overbeviste
om, at det ikke var et uheld. Danmark
2020, Actionkomedie, Medv.: Mads
Mikkelsen – Nikolaj Lie Kaas m. fl.,
Instr.: Anders Thomas Jensen.

Croods – en ny tid
29. – 30. dec. kl. 15:00 (95 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Neanderthaler-familien Croods er på jagt efter et nyt hjem, og de ender i et
fantastisk, indhegnet paradis, som er beboet af de mystiske - og meget
avancerede - 'mennesker'. Crood-familien får lov til at blive på prøve, men
deres meget forskellige baggrunde skaber problemer. USA 2020, Animation, Instr. Joel Crawford.

Lille sommerfugl
29. – 30. dec. kl. 19:30 (102 min.), Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Landmanden Ernst og hustruen
Louise har været gift i 50 år,
og det skal fejres med mad og
dans i det lokale forsamlingshus. I løbet af aftenen og natten står det klart, at der gemmer sig mange hemmeligheder
i fami-lien. Og Ernst sidder
med den største. Danmark
2020, Drama, Medv.: Jesper
Christensen – Karen-Lise
Mynster m. fl., Instr.: Søren
Kragh-Jacobsen.
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Croods – en ny tid
2. – 3. jan. kl. 15:00 (95 min.), Billetter 50 kr.,
T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Retfærdighedens ryttere
2. – 3. jan. kl. 19:30 (116 min.), Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Lille sommerfugl
7. – 10. jan. kl. 19:30, FormiddagsBio 8. jan. kl. 10:30 (102 min.),
Billetter 60 kr., T. o. 11 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Croods – en ny tid
9. – 10. jan. kl. 15:00 (95 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Søstrene Gusmaos usynlige liv
11. - 13, jan. kl. 19:30 (139 min.), Billetter 65 kr, T. o. 15 år.
Se sidste side i dette blad.

I krig med morfar
14. – 17. jan. kl. 19:30, FormiddagsBio 15. jan. kl. 10:30 (94
min.), Billetter 60 kr.
Ed er blevet gammel og har svært
ved at klare sig selv, så han flytter
ind hos sin datters familie. Desværre skal Ed have sit barnebarn Peters
værelse, og Peter er nødt til at flytte
op på loftet. En helt uholdbar situation for Peter, der beslutter sig for at
erklære krig mod sin morfar. USA 2020, Familiefilm., Medv.: Robert de
Niro – Uma Thurman m. fl., Instr: Tim Hill.
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Operation Nordpolen – Tjep på sneeventyr
16. – 17. jan. kl. 15:00 (92 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Polarræven Tjep arbejder i postrummet på Nordpolen men drømmer om at
trække de enorme slæder, der bringer julepakkerne ud. For at bevise at han
mestrer slæderne, tager han ud for at aflevere en mystisk pakke hos Otto
Von Hvalros. USA 2019, Animation, Danske stemmer: Mikkel Følsgaard –
Kristian Boland m. fl., Instr.: Aaron Woodley.

Falstaff (OPERA)
18. jan. kl. 19:00 (3 t. og 15 min. + pause), Billetter 130 kr.
Verdi var over 80 år gammel, da han komponerede Falstaff. Det var hans
anden komedie og blev hans sidste opera. Den latterlige, opblæste og indbildske, men i bund og grund elskelige sir John Falstaff bliver ydmyget to
gange, efter at det afsløres, at han har sendt det samme kærlighedsbrev til
to gifte kvinder. Først bliver han smidt i floden i en snavstøjskurv, og derefter bliver han gjort grundigt til grin i skoven ved Windsor. Når Falstaff
opføres på den rigtige måde, er den en af operahistoriens morsomste forestillinger. Hamburg Staatsoper 2020, Musik: Verdi, Dirigent: Kent Nagano, Dramaturgi: Bettina Auer, Medv.: Pietro Spagnoli (Falstaff) – Markus
Brüg (Ford) m. fl.

Gud eksisterer, hendes navn er Petrunya
21. – 24. jan. kl. 19:30 (100 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Hvert år kaster en præst i en lille Nordmakedonsk by et trækors i floden og
alle byens mænd forsøger at få fat i korset, da det betyder lykke for finderen. Men dette år kaster den unge kvinde Petrunya sig ind i kampen og får
korset. Dette falder ikke i god jord i det religiøse og mandsdominerede
samfund. Land ? 2019, Drama, Medv.: Zorica Nusheva – Labina Mitevska
m. fl., Instr.: Teona Strugar Mitevska.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN

Søstrene Gusmaos usynlige liv
FormiddagsBio 22. jan. kl. 10:30 (139 min.), Billetter 65 kr., T. o. 15 år.
Søstrene Guida og Eurídice vokser op i 1950'ernes Rio de Janeiro. Uheldige omstændigheder og forliste ægteskaber fører dem fra hinanden, men
håbet om at mødes igen, lever i dem begge to; helt uvidende om at de bor
nærmest dør om dør i Rio. Brasilien 2019, Drama, Medv.: Carol Duarte –
Julia Stockler m. fl., Instr.: Karim Ainouz.

Operation Nordpolen
23. – 24. jan. kl. 15:00 (92 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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