Fremad
Søndag d.3/4-22 kl 19
Animationsfilmen 'Fremad' handler om to
teenage alfe-brødre, der drager ud på et magisk
eventyr i selskab med halvdelen af deres far.
Ian og Barley bor sammen med deres mor i en
forstad, hvor beskidte enhjørninger roder
gennem nabolagets skraldespande, og verdens
myter og magi for længst er gået i
glemmebogen.
Da brødrene får en ældgammel stav og en
trylleformular af deres afdøde far på Ians 16-års
fødselsdag, får drengene en unik mulighed for
at tilbringe 24 timer i selskab med faren.
Men forsøget på at bringe ham tilbage går galt
halvvejs igennem, og kun farens ben bliver
tryllet frem. Brødrene tager nu deres fars ben
med på en begivenhedsrig rejse i jagten på en
magisk krystal, der som det eneste kan bringe
resten af ham tilbage inden tidsfristen udløber.

Richard Jewell
Onsdag d.6/4-22 kl 19
Filmen 'Richard Jewell' handler om en
amerikansk sikkerhedsvagt, som heroisk redder
tusindvis af liv fra en bombe under de olympiske
lege i 1996.
Men inden for få dage, går sikkerhedsvagten fra
at være helten til at være FBI’s
hovedmistænkte. Da pressen og offentligheden
vender sig mod ham, bliver hans liv revet fra
hinanden.
Jewell tager fat i advokaten Watson Bryant og
fastholder fortsat sin uskyld. Men Bryant lærer
hurtigt, at han kæmper en umådelig svær kamp
mod de magtfulde, amerikanske
efterretningstjenester for at rense sin klients
navn.

Falling
Tirsdag d.12/4-22 kl 19
Dramaet 'Falling' er en ny film instrueret af og
med Viggo Mortensen i hovedrollen.
John Peterson henter sin aldrende far, Willis, i
lufthavnen. De to skal tilbringe tid sammen i
Johns hjem i Los Angeles for at finde et godt
sted til Willis at gå på pension. Hurtigt viser det
sig, at de to generationer af Petersons har
meget forskellige syn på tilværelsen.
Landmanden Willis holder sig til de konservative
dyder og har svært ved at acceptere sin
homoseksuelle søn og hans frisindede
livsopfattelse. Derudover begynder Willis at vise
tegn på demens, og samtidig med, at hans
hukommelse forsvinder, bliver der åbnet op for
fortidens sår og konflikter.

Druk
Torsdag d.21/4-22 kl 19
Den danske film 'Druk' handler om fire
gymnasielærere, spillet af Mads
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus
Millang og Lars Ranthe.
Dramaet tager udgangspunkt i tankerne fra en
norsk filosof, der mener, at mennesket er født
med en alkoholpromille, der er 0,5 for lav.
Gymnasielærerne, der alle er groet fast i deres
tilværelse, beslutter sig for at igangsætte et
eksperiment, hvor de dagligt og i arbejdstiden vil
ramme en promille på 0,5. Resultaterne er
slående, alt føles ligesom lettere og mere frit,
men et alkohol-indtag hver dag er heller ikke
uden konsekvenser.

