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Green Book
Tirsdag d.1/12-20 kl 19
Dramaet ’Green Book’ fortæller den virkelige
historie om det uventede venskab mellem en
sofistikeret afroamerikansk kunstner og en italienskamerikansk mand fra arbejderklassen i 60erne
raceadskilte USA.
Da den sorte musiker Dr. Don Shirley skal på turné
gennem landets mest racistiske sydstater, hyrer han
den snæversynede og umættelige wise guymuskelmand Tony ”The Lip” Vallelonga som
chauffør. Med på turen har de en lille grøn guide til
hvilke spisesteder og hoteller, der vil tage imod
sorte borgere.
Turens største udfordring er dog, hvordan de kan
holde hinanden ud, da begge parter besidder rigeligt
med fordomme om hinanden. Snart opdager de
dog, at de slet ikke er så forskellige, som man skulle
tro.

Last Christmas
Tirsdag d.8/12-20 kl 19
Den romantiske julefilm 'Last Christmas' handler om
den unge kvinde Kate, hvis liv er kørt ud på et
sidespor.
Kate arbejder for den julebesatte Santa i en helårs
julebutik, men hun er slet ikke i julestemning denne
december, efter hun sidste år blev alvorligt syg og
var tæt på at dø.
Efter mange dårlige beslutninger og endnu en
omgang tømmermænd møder Kate den positive
Tom, som sender hende i en bedre retning, og alt
håb er måske alligevel ikke ude for, at
julestemningen også kan findes i år.

Frost II
Søndag d.13/12-20 kl 15
Familiefilmen 'Frost 2' er efterfølgeren til Disneys
populære Frost fra 2013, hvor søstrene Anna og
Elsa reddede kongeriget Arendal fra en evig vinter.
Alt er nu fredfyldt i Arendal, indtil Elsa begynder at
høre en mystisk stemme langvejs fra. Inden hun ved
af det, er hendes kongerige igen i fare, og borgerne
må flygte fra byen.
Sammen med Anna, Kristoffer, Olaf og Svend må
Elsa nu rejse mod stemmen på et nyt eventyr, der
fører dem til en fortryllet skov.
Elsa har brug for sine magiske kræfter mere end
nogensinde før, og under rejsen vil hun snart finde
svar på, hvorfor hun blev født med magi.

