Big sick - mandag d. 26. nov. kl. 19.00
Pakistanske Kumail forsøger sig som stand-upper på en
klub i Chicago. Her møder han amerikanske Emily, som han
forelsker sig i. Men hans forældre ser helst, at han indgår i
et arrangeret ægteskab med en kvinde fra hjemlandet. Da
Emily bliver alvorligt syg og ligger i koma på hospitalet,
møder Kumail hendes forældre. De er heller ikke pjattede
med at få ham som svigersøn. Men Kumail giver ikke op.
Genre: Komedie
Instruktør: Michael Showalter
Medvirkende: Kumail Nanja ni, Zoe Kazan, Holly
Hunter, Ray Romano
Biografpremiere: 17-08-2017
Spilletid: 119 min.
Censur: Frarådes børn under 7 år

Den bedste mand - tirsdag d. 4. december kl. 19.00
Danmark, sidst i 1970'erne. Bokseren Jørgen 'Gamle' Hansen er fysisk slidt, økonomisk på røven og plaget af angst
for at gå i ringen. Hans kone og manager, Hanne, inviterer
promoteren Mogens Palles nye, unge boksehåb, Ayub Kalule, til at bo hos familien Hansen. Mødet med Ayub vækker
noget i Jørgen, og da chancen uventet byder sig for en EMtitelkamp, siger 36-årige Jørgen ja til at gøre et comebackforsøg.
Genre: Drama
Instruktør: Mikkel Serup
Medvirkende: Mikkel Boe Følsgaard, Lene M. Christensen
Søren Malling, Arnold Oceng.
Biografpremiere: 15-06-2017
Spilletid: 98 min
Censur: tilladt over 11 år

Aminas Breve - onsdag d. 12. december kl. 19.00
Den unge Janus bliver udskrevet fra psykiatrisk afdeling. I
hånden bærer han en pose med håndskrevne breve, som
hans gymnasiekammerat Amina har skrevet til ham. Brevene var det eneste, der gav Janus trøst under indlæggelsen.
Men en dag holdt Amina op med at skrive. Nu begiver Janus sig ud i Københavns gader for at finde frem til, hvor
Amina er blevet af, og hvad der er sket med hende.
Genre: Drama
Instruktør: Jakob Bitsch
Medvirkende: Esben Smed, Sarah-Sofie Boussnina, Lisa
Carlehed, Omar Shargawi
Biografpremiere: 09-03-2017
Spilletid: 88 min
Censur: Tilladt over 15 år

Julehunden - søndag d. 16. december kl. 15.00
Et helt nyt kuld talende hvalpe: Hope, Jingle, Charity og
Noble, byder på julestemning for hele familien. Da Julemandens kone rejser til byen Pineville gemmer de legesyge
hvalpe sig på hendes slæde. Det frække kuld begynder
med det samme at opfylde juleønsker fra byens børn, men
pludselig er der noget, der går skævt og julestemningen
forsvinder. Nu er det op til Jule-hvalpene og Julemandens
kone at redde julen i hele verden, inden det er for sent.
Genre: Julefilm
Instruktør: Robert Vince
Medvirkende: Richard Kind, Danny Woodburn, Cheryl
Ladd, Jennifer Elise Cox, Bryce Clyde Jenkins m.fl.
Biografpremiere: 2012
Spilletid: 87 min
Censur: tilladt for alle

