
Lady bird - mand. 18. jan. kl. 19.00 

 Christine er teenager i den stille californiske by 
Sacramento og kan næsten ikke være i sig selv 
for bar udlængsel.  
Hun føler sig udenfor i sin kristne high school og 
drømmer om college på Østkysten, hvor hun og-
så kan slippe for sin mors evindelige irettesættel-
ser og skyldtrip.  
En birolle i skolens musical sender hende i ar-
mene på den søde Danny, men er han den rette 
til at tage hendes uskyld?  

Produktionsår: 2018 
Genre: Drama, komedie 
Instruktør: Greta Gerwig 
Medvirkende: Saorise Ronan, Laurie Metcalf, 
Tracy Letts, Lukas Hedges 
Spilletid: 94 
Frarådes børn under 7 år 

Cirkeline - søndag d. 10. febr. kl. 15.00 

Alfepigen Cirkeline, der er så lille, at hun sover i en 
tændstikæske, møder en sort udgave af sig selv, da 
pigen Coco hopper ud af sin tegning på en æske ka-
kaopulver.  

Coco omtaler sig selv som afrikansk prinsesse, og Cir-
keline og hendes musevenner flyver derned for at op-
leve kakaotræernes land.  

En anden figur fra kakaopakken, næsehornet Oswald, 
kommer også med til Afrika for at lede efter sin mor.  

Produktionsår: 2018 
Genre: Børnefilm 
Instruktør: Jannik Hastrup 
Medvirkende: Magdalene Trantou, Estrid Böttiger, Pe-
ter Ellekrog m.fl. 
Spilletid: 70 min. 
Tilladt for alle 



 Dunkirk - onsd. d. 6. mar. Kl. 19.00 

I maj 1940 er 400.000 allierede soldater fanget på 

den nordfranske strand Dunkerque, hvor de er om-

ringet af tyske tropper.  

Situationen er en militær katastrofe, og soldaterne 

er så godt som dødsdømte. Men de allierede styrker 

forsøger alligevel en evakuering.  

Kræfterne sættes ind til lands, til vands og fra luften, 

og mange civile fiskerbåde bidrager til, hvad der si-

den er kaldt "miraklet i Dunkirk".  

Produktionsår: 2017 
Genre: Drama, krigsfilm 
Instruktør: Christopher Nolan 
Medvirkende: Kenneth Branagh, Mark Rylance, Harry 
Styles, Tom Hardy 
Spilletid: 106 min 
Tilladt for børn over 15 år 
 

Så længe jeg lever - tirsd. d. 15. feb. kl. 19.00 
 
 Kordrengen John Mogensen er frustreret over 
sit kors manglende musikalske ambitioner. 
Hans stræben efter at yde det perfekte præger 
også voksenlivet og succesen i 1960'erne 
med Four Jacks.  
Da tiden løber fra kvartettens harmonier, går 
John i hundene, til han i 1971 finder ny popu-
laritet som samfunds kritisk solokunstner. 
Trods konen Ruths kamp for at tørlægge ham 
dulmer han stadig nerverne med øl og sprut.  

Produktionsår: 2018; biopremiere: 20.03.2018 
Genre: Drama 
Instruktør: Ole Bornedal 
Medvirkende: Rasmus Bjerg, Helle Fragalid, 
Harald Kaiser Hermann, Katinka Evers Jahn-
sen 
Spilletid: 109 min. 
Tilladt for børn over 11 år 


