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Meddelelser
Hermed en ret kort udgave af medlemsbladet, som går frem til uge 36, som
er vores Nordisk Uge. / Der er kommet et operaprogram, som ser meget
spændende ud. Udover operaer er der operetter og balletter.
Mvh / Ellen

En boghandel i Paris
15. – 16. aug. kl. 19:30 (98 min.), Billetter 60
kr., T. o. 7 år.
Vincenzo har dedikeret sit liv til en lille boghandel i Paris samt til sin datter, der bor hos
ham, efter at hun kom ud for en ulykke nogle
år tidligere. Da den unge smukke Yolande
træder ind i hans forretninge, vækkes følelser til live hos Vincenzo, som han for længst
troede hørte fortiden til. Danmark 2022, Drama / komedie, Medv.: Sergio Castellitto –
Berenice Bej m.fl., Instr.: Sergio Castellitto.

Natten har øjne
18. – 21. aug. kl. 19:30 (105 min.), Billetter 60 kr.
Filmen 'Natten har øjne' er en dansk gyser, der handler om, at den fallerede
skuespiller Maja forelsker sig hovedkulds i den britiske Leah, og et nyt håb
for fremtiden spirer. Efter Leah rammes af et mystisk anfald, vælger Maja
at tage med hende hjem til London, hvor hun bor med sin mor i det ortodokse jødiske kvarter. Moderen Chana viser sig at være reserveret og hem-

melighedsfuld, og inden længe fornemmer Maja, at noget er helt galt! Danmark 2022, Gyser, Medv.: Josephine Park – Ellie Kendrick m.fl., Instr.:
Gabriel Bier Gislason.

Resten af livet
FormiddagsBio 19: aug. kl. 10:30 (110 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt i forrige nummer af medlemsbladet.

Lille Allan: Den menneskelige antenne
20. – 21. aug. kl. 14:00 (85 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Dette er historien om Allan, hvis forældre bliver skilt. Han flytter herefter
sammen med sin far ud i en boligblok på Amager. Sommerferien føles lang
og ensom for Allan, når man ikke har nået at få nye venner. Heldigvis
kommer han i kontakt med sin nabo Helge, som er meget besat af ufoer.
Her skal Allan være menneskelig antenne og prøve at komme i kontakt
med rumvæsner. Herefter bliver Majken, et tankelæsende rumvæsen, nødt
til at nødlande på Jorden, og der opstår et mærkværdigt og uventet venskab
mellem hende og Allan. Da Majken kan læse Allans tanker, behøver han
ikke at sige noget. Desværre kommer en skør samler på sporet af Majken.
Med hjælp fra Helge skal de to
arbejde sammen og sørge for, at
Majken ikke kommer i kløerne på
den gale samler. Danmark 2022,
Animation, Stemmer: Louis Næss
Schmidt – Sofie Torp m.fl., Instr.:
AmalieNæsbyFick.

Memoria
22. – 24. aug. kl. 19:30 (136 min.), Billetter 65 kr., T. o. 15 år.
Den skotske orkidé-entusiast Jessica vækkes en tidlig morgen af et voldsomt brag. Af uforklarlige grunde viser det sig efterfølgende, at hun var
den eneste, som hørte lyden. Lyden dukker nu op ad flere omgang i Jessicas ører. Men hvad er det for en lyd? Og hvorfor er hun den eneste, der
hører den? Jessica føres nu ind i gåden, hvor hun forsøger at finde frem til
svarene bag lyden. Bl.a. med hjælp af en lydtekniker og en arkæolog, mens
hendes rejse efter svar også fører hende ind i Columbias jungle. International 2022, Drama, Medv.: Tilda Swinton – Jeanne Balibar m.fl., Instr.:
Apichatpong Weerasethakul.
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André Rieu: Happy Days are here again
27. aug. kl. 16:00 (3 timer), Billetter 130 kr.
Ventetiden er forbi! Maestro André Rieu indtager efter to lange år atter
scenen i hjembyen Maastricht med koncerten ’Happy Days are here again’.
Koncerten blænder op for et festligt og skønt sommerarrangement på den
berømte Vrijthof-plads med populære feelgood-klassikere, kendte teaterog musicalmelodier og sidst men ikke mindst en lang række sprudlende
valse. Sammen med det fantastiske Johann Strauss Orchestra og særlige
gæster sørger André for en romantisk og livsbekræftende partystemning i
din lokale biograf!

Bullet Train
25. – 28. aug. kl. 19:30 (126 min.), Billetter 60 kr., T. o. 15 år.
Mariehøne - den evigt uheldige lejemorder - satser nu på en nem og fredelig opgave. Skæbnen har dog andre planer og i et ensemble af lejemordere,
der alle har ét forbundet, men modstridende mål, kolliderer det hele ombord på verdens hurtigste tog. Hans eneste mål er derfor at finde ud af,
hvordan han kommer af! USA 2022, Thriller, Medv.: Brad Pitt – Joey King
m.fl., Instr.: Davis Leitch.

Skolen ved verdens ende
FormiddagsBio 26. aug. kl. 10:30 (110 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN
DC League of Superkæledyrene
27. kl. 13:30 og 28. aug. kl. 14:00 (105 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Superman og hans hund Krypto er uadskillelige bedste venner, der deler
de samme superkræfter og bekæmper kriminalitet i Metropolis side om
side. Da Superman og resten af Justice League bliver kidnappet, må
Krypto overbevise en gruppe dyr fra dyreinternatet - hunden Ace, grisen
PB, skildpadden Merton og egernet Chip - om at mestre deres nyfundne
superkræfter og hjælpe ham med at redde superheltene. USA 2022, Animation, Danske stemmer: Kenneth M: Christensen – Niclas Mortensen m.fl.,
Instr.: Stern og Levine.

Alle for fire
1. – 4. sep. kl. 19:30 (86 min.), FormiddagsBio 2. sep. kl. 10:30, Billetter
60 kr., T. o. 7 år.
Alt ånder fred og idyl hos brødrene Timo og Ralf og deres gamle ven Martin, der har lagt sin fortid som politimand bag sig og har fået job i hospitalsvæsenet. Timo er flyttet ind hos kæresten Lonnie igen, og hans og Ralfs
små kup kører som smurt. Lige indtil den dag Timo opdager, at Lonnies
fremtidsplaner ikke involverer ham længere! Timo får nu brug for alle
kneb - og i særdeleshed Ralf
og Martin, hvis han skal vinde Lonnie tilbage. Det bliver
deres mest dumdristige kup
nogensinde. Danmark 2022,
Komedie, Medv.: Mick
Øgendahl – Anders W. Berthelsen m.fl., Instr.: Rasmus
Heide.

DC League of Superkæledyrene
3. – 4. sep. kl. 14:00 (105 min.), Billetter 50 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

