Erna i Krig
Tirsdag d.1/2-22 kl 19
Året er 1918. Første Verdenskrig raser i Europa.
Men hjemme hos sønderjyden Erna og hendes
enfoldige søn, Kalle, er livet simpelt.
Indtil den dag, hvor den lokale betjent Meyer
banker på døren og hiver 17-årige Kalle i krig
for at kæmpe på tyskernes side.
Som dansksindet sønderjyde er Erna ikke
meget for at støtte tyskerne - og bestemt heller
ikke meget for, at hendes søn skal miste livet.
Desperat ifører hun sig derfor soldateruniform
og lader sig indrulle i krigen.
'Erna i Krig' er både en krigsfilm, et drama og en
finurlig skæbnefortælling om en usædvanlig
kvinde, der vil gøre alt for sin søn.

Shorta
Onsdag d.9/2-22 kl 19
Den danske action-thriller 'Shorta' følger to
politibetjente, der bliver fanget i en boligblok, da
et borgeroprør bryder ud.
Det sker, da en ung dreng dør i politiets
varetægt. De to betjente Jens og Mike må nu
forsøge at slippe ud af ghettoen, mens de bliver
jagtet vildt - og med på slæb har de den
anholdte teenager Amos.
Plottet følges i real tid, hvor også interne
stridigheder komplicerer tingene yderligere.
Titlen "Shorta" er arabisk slang for panser eller
politi.

Soul
Søndag d.20/2-22 kl 15
Joe Gardner underviser et skoleband, og han
har altid drømt om at kunne leve af at fremføre
sin musik. Så da han får tilbuddet om at spille i
byens bedste jazzklub, er det en chance for
livet.
Men da han i begejstring træder ned i en kloak,
ender han uforudset i en helt anden verden,
The Great Beyond, hvor nye sjæle får deres
personligheder, særheder og interesser, før de
sendes til Jorden.
Joe, nu i sjæleform, forsøger at vende tilbage til
sit liv, og det kan han måske ved at slå sig
sammen med en sjæl ved navn 22, der aldrig
har set lyset ved menneskeheden. Begge
kommer til at stå i livsændrende situationer,
mens Joe forsøger at vise de smukke sider ved
Jorden.

Portræt af en Kvinde i Flammer
Onsdag d.23/2-22 kl 19
Periodedramaet 'Portræt af en kvinde i flammer'
fortæller om det passionerede møde mellem to
kvinder i 1770ernes Frankrig.
Den unge portrætmaler Marianne sejles til en
afsidesliggende klippeø for at udføre en mystisk
opgave. Hun skal male et portræt af den
smukke Heloise - uden at hun opdager det!
Flere portrætmalere har før måtte give op, da
Heloise ikke ønsker at blive "fanget" på det
maleri, der skal sendes til hendes kommende
husbond i et arrangeret ægteskab.
Marianne kommer langsomt ind på livet af den
hemmelighedsfulde kvinde, og snart er en unik
relation ved at tage form. Et tæt venskab, et
kunstner-muse-forbindelse og sidst men ikke
mindst et erotisk kærlighedsforhold.

The King of Staten Island
Mandag d.28/2-22 kl 19
Komedien 'The King of Staten Island' er en
semi-biografisk film om komikeren Pete
Davidson og hans opvækst på Staten Island i
New York.
Davidson spiller Scott, der har mistet sin far
som syvårig. Han er derfor vokset op alene med
sin mor og søster. I midten af 20'erne består
Tylers liv mest af ryge sig skæv og hænge ud
med vennerne.
Men da hans mor begynder at date en
rapkæftet brandmand, tvinger det pludselig
Tyler til at reflektere over sin egen situation og
sin store sorg efter farens bortgang.

