
 

Dagmar Bio – Program forår 2020 

    

Onsdag d.8/1-20 kl 19 Torsdag d.16/1-20 kl 19 Søndag d.19/1-20 kl 15 Mandag d.27/1-20 kl 19 

    

Tirsdag d.4/2-20 kl 19 Onsdag d.12/2-20 kl 19 Torsdag d.20/2-20 kl 19 Søndag d.23/2-20 kl 15 

   

 

Mandag d.2/3-20 kl 19 Tirsdag d.10/3-20 kl 19 Onsdag d.18/3-20 kl 19 Torsdag d.26/3-20 kl 19 

   

 

Søndag d.29/3-20 kl 15 Tirsdag d.14/4-20 kl 19 Onsdag d.22/4-20 kl 19 Torsdag d.30/4-20 kl 19 



 

 

 

Black Panther 
Tirsdag d.14/4-20 kl 19 
 
Superheltefilmen 'Black Panther' er det seneste 
værk i Marvels store filmiske univers, der også 
tæller helte som Iron Man og Captain America. 
Handlingen tager udgangspunkt i det isolerede og 
teknologisk fremskredne land, Wakanda, hvor 
kongen netop er omkommet i et terrorangreb. Prins 
T’Challa står klar til at tage over som ny regent, men 
modstandere står klar både internt i landet og 
udefra. 
T’Challa, der er velsignet med overmenneskelig 
styrke, må som superhelten Black Panther slå sig 
sammen med en lille gruppe krigere og allierede i 
kampen mod en udspekuleret skurk. 
'Black Panther' er baseret på tegneseriehelten af 
samme navn, og det er første gang i den nu 18 film 
lange serie produceret af Marvel, at en sort helt har 
hovedrollen. 
 

 

Beautiful Boy 
Onsdag d.22/4-20 kl 19 

 
I dramaet 'Beautiful Boy' sker det værst tænkelige 
for journalisten David Sheff, da hans søn kommer 
ud i et alvorligt stofmisbrug. 
På trods af et usædvanligt tæt forhold far og søn 
imellem, alverdens ressourcer og en lysende klar 
fremtid foran sig, bliver den store teenager Nic Sheff 
afhængig af det stærkt vanedannende crystal meth. 
Og fra en dag til den anden forsvinder den dreng, 
Nic engang var. 
Hans far, mor, stedmor samt småsøskende rammes 
af Nics afhængighed, og snart handler alt om 
afvænningsklinikker, svigt, raseri og ikke mindst det 
store spørgsmål: Hvordan kan Nic komme levende 
ud af sit misbrug? 
Især David sætter sig for at forstå sygdommen 
istedet for at fordømme den. Han nægter at give op. 
For inde bag narkomanens tomme blik ser han 
stadig sin elskede lille smukke dreng. 



 

 

Dronningen 
Torsdag d.30/4-20 kl 19 
 
Det danske drama 'Dronningen' handler om Anne, 
der på overfladen lever det perfekte liv med en stor 
karriere og et lykkeligt ægteskab med manden Peter 
og deres to døtre. 
Det hele ændrer sig dog drastisk, da Anne indleder 
en affære med sin 17-årige stedsøn Gustav, og 
langsomt bliver viklet ind i et spind af løgne og 
bedrag. 
Derved risikerer Anne alt, hvad hun har kært. Men 
hvor langt er hun egentlig villig til at gå? Hun må 
gøre op med sig selv, hvilket slags menneske hun 
er - og tage de fatale konsekvenser. 

 


