
 

 

 

Downton Abbey: En Ny Æra 
Onsdag d.8/2-23 kl 19.30 

 
Vi vender endnu engang tilbage til det 
storslåede gods, hvor Grev Robert, Lady Mary 
og resten af Crawley-familien denne gang 
chokeres af Enkegrevinden af Granthams 
mystiske fortid. Hun har nemlig arvet en villa i 
Sydfrankrig fra en gammel bekendt, som de 
aldrig har hørt om før. 
Samtidig bliver familien kontaktet af en 
filminstruktør, som gerne vil benytte Downton 
Abbey som kulisse i sin nyeste film. Da godsets 
tag har brug for en kærlig hånd, takker familien 
ja til tilbuddet og den medfølgende 
kompensation. 
Mens de mest film-skeptiske beboere på 
Downton Abbey drager mod Sydfrankrig for at 
besøge familiens nye villa, får de 
tilbageværende Crawley-familiemedlemmer og 
deres tjenestefolk en helt unik mulighed for at 
overvære, hvordan filmmediet fungerer i dets 
spæde start. 

 

 

 
Ternet Ninja 2 
Søndag d.12/2-23 kl 15 

 
Animationsfilmen 'Ternet Ninja 2' er 
fortsættelsen Anders Matthesens 
publikumssucces Ternet Ninja, som er baseret 
på børnebogen af samme navn. 
Da skurken Philip Eberfrø bliver løsladt fra det 
thailanske fængsel, må Aske og den ternede 
ninja finde en måde at fange ham på, før han 
slipper væk.  
Derfor rejser Aske, dukken og hele familien til 
Thailand, hvor et stort eventyr - og Onkel 
Stewart - venter. På hjemmefronten kæmper 
Aske samtidig med forholdet til Jessica, som 
måske mere er på udkig efter en "bad boy". 



 

King Richard 
Torsdag d.23/2-23 kl 19.30 
 
Den biografiske film ’King Richard’ fortæller 
historien om to af sportsverdenens største 
spillere nogensinde, nemlig tennis-søstrene 
Venus og Serena Williams. 
Filmen fokuserer på deres far og træner, 
Richard Williams, og hans målbevidste plan om 
at få de to piger fra ghettoen i Compton til 
toppen af den (hvide) tennisverden. 
Det kræver masser af arbejde for faren til fem 
børn, der bruger al sin vågne tid på at skabe en 
karriere for sine to yngste piger. Og undervejs 
udfordres hans usædvanlige strategi og 
Richards eget ego. 

 

 

Klienten 
Mandag d.27/2-23 kl 19.30 
 
Den danske film ’Klienten’ er en thriller af krimi-
makkerparret A.J. Kazinski, som har haft stor 
succes med deres romaner. 
Filmen følger psykologen Susanne, der bliver 
urolig, da et citat fra hendes dagbog pludselig 
optræder på et gerningssted. En seriemorder er 
nemlig løs. 
Den næste dag får Susanne en ny klient, den 
mystiske Mark. Og inden længe står det klart for 
psykologen, at hun sidder overfor 
seriemorderen, som giver Susanne én time til at 
kurere ham. 
En kamp med tiden starter, og en intens og 
medrivende katten-efter-musen leg bliver 
igangsat. 

 

 


