Dunkirk Onsd. d. 6. marts kl. 19.++
I maj 1940 er 400.000 allierede soldater fanget på den nordfranske strand Dunkerque, hvor de er omringet 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 siden 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

The Shape Of Water - Torsd. d 14. marts 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 også kan slippe for sin mors evindelige irettesættelser og skyldtrip.
En birolle i skolens musical sender hende i armene 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

Cars 3 - Sønd. d. 17. marts kl. 1500
Racerbilen Lynet McQueen har efterhånden en del kilometer i dækkene, og en ny generation af superracere er
begyndt at give ham baghjul.
Efter et dramatisk styrt i et løb bereder Lynet sig på at
blive pensioneret. Men hans racerholds nye ejer, Sterling,
har andre planer og parrer ham med træneren Cruz Ramirez. Måske kan kombinationen af gamle dyder og nytænkning bringe Lynet tilbage på banen?
Produktionsår: 2017
Genre: Adventure, familiefilm, komedie
Instruktør: Brian Fee
Medvirkende: David Owe, Johanne Louise Schmidt, Finn
Nielsen, m.fl.
Spilletid: 107 min.
Tilladt for alle men frarådes børn 7 år

Qeda - mand. d. 25. mar. Kl. 19.00
I 2095 er kloden oversvømmet og ferskvand en mangelvare. I
København har efterretningschefen Fang Rung delt sig i to, så
hans anden halvdel, Gordon Thomas, kan rejse i tiden som QEDA
-agent. Thomas opsøger i 2017 Rungs kones mormor, forskeren
Mona. Hun forudså miljøkatastrofen og fandt en løsning, men
omkom, før hun kunne dele sin forskning. Da Thomas ikke vender tilbage fra 2017, må Rung følge efter.
Biopremiere: 16.11.2017
Genre: Science Fiction
Instruktør: Max Kestner
Medvirkende: Carsten Bjørnlund, Sofia Helin, Marijana Jankovic,
Stine Ekblad
Spilletid: 97 min.
Tilladt for børn over 11 år

