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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 



 

 

 

Ocean’s 8 
Tirsdag d.4/2-20 kl 19 
 
Krimien 'Ocean's 8' (Ocean's Eight) er et kvindeligt 
spinoff til Steven Soderberghs Ocean's Eleven. 
Den nye film følger en gruppe kvindelige svindlere 
med Debbie Ocean i spidsen (søster til George 
Clooneys Danny Ocean), som planlægger et 
umuligt kup. 
Debbies mål er nemlig at stjæle en 
diamanthalskæde værdisat til over 150 mio. dollars. 
Problemet er, at den befinder sig i en beskyttet boks 
dybt under jorden. 
Planen er derfor at få Hollywood-stjernen Daphne 
Kluger til at bære den til den eksklusive, årlige Met-
galla på Metropolitan-museet i New York - og så 
stjæle den fra hende. Alle afledningsmanøvrer skal 
udføres med ekstrem præcision, hvis det skal lykkes 
dem at slippe væk. 

 

 

Breathe 
Onsdag d.12/2-20 kl 19 

 
Dramaet 'Breathe' fortæller den autentiske historie 
om Robin Cavendish og hans kone Diana, der i 
1950erne trodsede lægevidenskaben for at finde 
mening i livet med en alvorlig sygdom. 
Som 28-årig bliver Robin ramt af polio, der lammer 
ham fra halsen og ned. Lægerne meddeler, at han 
kun har tre måneder tilbage at leve i, men Robin 
nægter at lade den besked definere ham.  
Med hjælp af sin svoger og en modig 
videnskabsmand begiver det nygifte par sig ud i 
verdenen for at leve, få et barn og i sidste ende 
hjælpe andre med samme lidelse. 
'Breathe' er et drama om kærlighedens mirakuløse 
kur mod kroppens svigt 

 

https://www.kino.dk/film/o/oc/oceans-eleven


 

 

Bohemian Rhapsody 
Torsdag d.20/2-20 kl 19 
 
Den biografiske film 'Bohemian Rhapsody' handler 
om Queen, et af de største rockbands nogensinde, 
og deres karismatiske forsanger Freddie Mercury. 
I starten af 70erne møder den unge immigrant 
Freddie et lille band, der mangler en forsanger. De 
kalder sig Queen og sparer sammen til at indspille 
et album. 
Freddies vilde fremtoning og ikke mindst hans 
imponerende vokal baner hurtigt vejen for et 
regulært gennembrud, og snart er Queen på alles 
læber og på alle hitlister. 
Bandet har en fremragende kreativ periode, hvor de 
unge briter bl.a. lukker sig inde på en bondegård for 
at skabe et af mesterværkerne indenfor rockmusik, 
nemlig den eksperimenterende 'Bohemian 
Rhapsody'. Men bag kulissen lurer tragedien, da 
Freddie kæmper med at finde sig selv, sin 
seksualitet og i sidste ende at føle sig elsket i en 
verden, hvor han aldrig har følt sig accepteret. 
'Bohemian Rhapsody' er en biografisk og musikalsk 
hyldest til Queen og Mercury, der døde af AIDS i 
1991. Dramaet bygger op til deres legendariske Live 
Aid-optræden 1985, og de mange populære sange 
får godt med spilletid undervejs. 
 

 

Mary Poppins vender tilbage 
Søndag d.23/2-20 kl 15 
 
Musicalfilmen 'Mary Poppins vender tilbage' foregår 
i et depressionsramt London, hvor søskendeparret 
Michael og Jane Banks pludseligt får besøg af den 
fortryllende Mary Poppins, der var deres barnepige 
20 år tilbage. 
Guvernanten, der gør sin flyvende entre ved hjælp 
af en magisk parably, kommer kun, når familien 
Banks har ekstra meget brug for hende. 
Michael har nemlig mistet sin kone og mor til sine 
tre små børn, og selvom søster Jane hjælper til, står 
familien nu over for at miste deres barndomshjem til 
en grisk bankmand. 
Heldigvis kan Mary Poppins ikke kun opdrage små 
børn via magiske oplevelser, hun kan også guide de 
voksne på rette vej i livet.  

 


