
 

Trolls – søndag den 18. marts kl. 15.00 

De langhårede trolde er et livsglad folkefærd, som bryder ud i sang, hver gang 

noget fryder dem - hvilket sker hyppigt. Men så begynder flere trolde at 

forsvinde på mystisk vis. Superoptimisten Poppy, der er troldenes leder, allierer 

sig med byens eneste surmuler, Kvist, og drager ud for at redde vennerne fra de 

skumle borkere.  

Genre: Adventure, familiefilm, komedie 

Instruktør: Mike Mitchell, Walt Dohm 

Medvirkende: Stine Bramsen, Christipher Nissen, Jonas Schmidt, Peter Nørgaard 

Biografpremiere:  13.10.2016 

Spilletid: 92 min. – dansk tale 

Censur: Frarådes børn under 7 år 

 

Hidden figures – mandag den 26. marts kl. 19.00 

I 1950'ernes raceopdelte USA får tre kvindelige, afroamerikanske matematikere 

en sjælden chance for at bevise deres værd, da NASA ansætter dem. Katherine, 

Dorothy og Mary er rene genier til talbehandling, men oplever mange racistiske og 

chauvinistiske benspænd i deres hverdag. Deres arbejde bliver dog afgørende for 

USA's succes i rumkapløbet, da NASA i 1962 sætter en astronaut i kredsløb om 

Jorden.  

Genre: Drama 

Instruktør: Theodore Melfi 

Medvirkende: Taraji B. Henson, Octavia Spencer, Janelle Moàe, Kevin Costner 

Biografpremiere: 26.01.2017 

Spilletid: 127 min 

Censur: Tilladt for alle 

 

Hacksaw Ridge – tirsdag 3. april kl. 19.00 

Slaget om Okinawa hører til blandt Stillehavskrigens mest blodige slag. 

I dette slag, der finder sted i maj 1945, er der en mand, der ikke bærer våben. 

Navnet på denne mand er Desmond Doss. Han er en samarit der dedikeret kaster 

ud i krigens rædsler - ikke for at slå ihjel, men for at redde sårede soldaters liv. 

Filmen er Doss' fortælling. 

Doss bliver den første mand i amerikansk historie der modtager Medal of Honor 

uden af affyre et skud. 

Genre: Krig 

Instruktør: Mel Gibson 

Medvirkende: Andrew Garfield, Richard Pyros, Jacob Warner, Milo Gibson m.fl. 

Biografpremiere: 16.3.2017 

Spilletid: 131 min. 

 

  



Dan Dream – onsdag 11. april kl. 19.00 

Den idealistiske Thorkil har masser af ideer og gåpåmod, men ikke særlig meget 

held med nogen af sine foretagender. Da han får nys om, at opfinderen Jens 

Fjelsted har skabt den første eldrevne cykel, får han en idé. Sammen med Jens og 

nogle venner sætter Thorkil sig for at udvikle og fremstille verdens første 

elektriske bil. Det kan kun gå galt ...  

Genre: Komedie 

Instruktør: Jesper Rofelt 

Medvirkende: Casper Christensen, Frank Hvam, Magnus Millang, Niclas Vessel 

Kølpin 

Biografpremiere: 30.03.2017 

Spilletid: 90 min. 

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år 

 

Alle for tre – torsdag 19. april kl. 19.00 

Da deres far, Arno, stiller træskoene, må de småkriminelle brødre Timo og Ralf et 

smut til Italien for at hente hans antikke veteranmotorcykel. Arno viser sig dog at 

have en hidtil ukendt datter, Kim, som gør livet svært for sine brødre. Med hjælp 

fra deres gamle partner Nikolai lykkes det Ralf og Timo at finde fælles fodslag med 

Kim og planlægge deres måske største kup hidtil.  

Genre: Komedie 

Instruktør: Rasmus Heide 

Medvirkende: Mick Øgendahl, Rasmus Bjerg, Sonja Richter, Jonatan Spang 

Biografpremiere: 02.02.2017 

Spilletid: 90 min. 

Censur: Frarådes børn under 7 år 

 

 

Dyrene i Hakkebakkeskoven – søndag 22. april kl. 15.00 

I Hakkebakkeskoven bor Klatremus og alle hans små dyrevenner. Skoven er også 

hjemsted for Mikkel Ræv og andre rovdyr, som gerne vil spise de mindre dyr. For 

at komme frygten til livs får den fornuftige Morten Skovmus og Bamsefar indført 

en lov om, at alle i skoven fremover skal være venner. Men Mikkel Ræv har ikke 

tænkt sig at følge lovens bogstav.  

Genre: Familiefilm 

Instruktør: Rasmus Sivertsen 

Medvirkende: Emil Birk Hartmann, Pilou Asbæk, Lars Mikkelsen, Asger Reher 

Biografpremiere: 06.04.2027 

Spilletid: 76 min 

Censur: Tilladt for alle 

 

  



Du forsvinder – onsdag 25. april kl. 19.00 GENERALFORSAMLING 

Læreren Mia får et chok, da hendes mand, privatskolelederen Frederik, arresteres 

af politiet for at have begået underslæb for millioner. Lægerne opdager, at 

Frederik har gået med en svulst i hjernen i tre år, som kan have ændret hans 

personlighed i negativ retning. Mens advokaten Bernard prøver at få Frederik 

frikendt, tumler Mia med sin verdensopfattelse og hvor godt hun egentlig kender 

sin mand.  

Genre: Drama 

Instruktør: Peter Schønau Fog 

Medvirkende: Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Michael Nyquist, Mikkel Bo 

Følsgaard 

Biografpremiere: 20.04.2017 

Spilletid: 117 min 

Censur: Tilladt for børn over 15 år 


