Little Women
Tirsdag d.2/2-21 kl 19
Historien følger de fire March-søstres opvækst i
tiden omkring den amerikanske borgerkrig, hvor
deres far gør tjeneste, mens moderen er hos dem.
Meg, Jo, Beth og Amy er alle passionerede,
kunstneriske og vidt forskellige. Alligevel er
søstrene tæt knyttet af et unikt sammenhold - og
ikke mindst af et brændende behov for at leve livet
som individer i en mandsdomineret verden.

Le Mans ’66
Onsdag d.10/2-21 kl 19
Filmen 'Le Mans '66' handler om optakten til det
episke 24-timers Le Mans-løb i 1966, der i
særdeleshed betød en dyst mellem bilfabrikanterne
Ford Motors og Ferrari.
Da bildesigneren Carroll Shelby bliver hyret af Ford,
er det ikke for at skabe endnu et samlebåndskøretøj
til den amerikanske befolkning. Ford har nemlig
besluttet, at de vil udvikle en racerbil, der kan vinde
det prestigefyldte Le Mans-løb i Frankrig.
Men konkurrencen er hård, især fra de forsvarende
mestre fra Ferrari, og chancen for at vinde handler
ikke kun om bildesign, men også om at finde den
rigtige racerkører.
Til det formål hyrer Shelby den uregerlige, men
brillante Ken Miles, og sammen må de tackle både
intern og ekstern modstand under forberedelserne
til det ultrahårde løb.

Spioner på Missioner
Søndag d.21/2-21 kl 15
Animationsfilmen 'Spioner på missioner' har
verdens bedste spion Lance Sterling og hans
opfinder-makker Walter på en hæsblæsende
mission.
Det går dog hverken værre eller bedre end, at den
super seje spion ved et uheld forvandles til en due
(!?).
Nu må Lance modvilligt slå sig sammen med Walter
for at klare den fælles fjende og superskurk
Killian. Lance og Walter skal altså lære at stole på
hinanden for at redde dagen og vejen.
Den umage duo af en due og en nørd fungerer på
sin vis som en art James Bond og hans opfinder Q
og er lavet af folkene bag bl.a. Ice
Age og Ferdinand.

Midway
Torsdag d.25/2-21 kl 19
Krigsfilmen 'Midway' handler om den historiske
begivenhed under 2. Verdenskrig kendt som Slaget
om Midway, der fandt sted i juni 1942.
Filmen udspiller sig umiddelbart efter angrebet på
Pearl Harbor, og omhandler de seks følgende
måneder, der leder op til det afgørende søslag
mellem den amerikanske og japanske flåde i
Stillehavet.
Historien bliver fortalt gennem soldaterne og
piloterne i felten og krigskommandaterne, der
planlægger den udslagsgivende strategi.

