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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

Book Club
Onsdag d.8/1-20 kl 19
Komedien 'Book Club' handler om fire modne
veninder, der har kendt hinanden i over 30 år.
Kvinderne lever vidt forskellige liv. Vivian er en travl
forretningskvinde, der kun nyder uforpligtende
forhold, Diane er blevet enke, Sharon er stadig ikke
kommet videre fra sin skilsmisse, og Carols
ægteskab er i krise.
Veninderne holder dog kontakten ved lige via en
månedlig bogklub, og da E.L. James' erotiske
bestseller Fifty Shades of Grey kommer på banen,
sætter romanens frække indhold venindernes egne
romantiske situation på dagsordenen.
'Book Club' er en stjernespækket og varm film om
livslange venskaber samt om at finde tilbage til eller
frem til kærligheden i en sen alder.

Dommerens valg
Torsdag d.16/1-20 kl 19
Det britiske drama 'Dommerens valg' handler
om Fiona Maye, en højtrespekteret dommer ved
den britiske High Court, der står over for sit livs
sværeste sag.
Som dommer i familieretten har Fiona haft mange
dilemmaer inde på livet vedrørende børn, men da
forældrene til den 17-årige Adam møder op, bliver
arbejdet pludseligt mere personligt.
Adam er diagnosticeret med kræft, men eftersom
han er medlem af Jehovas Vidner, må han ikke
modtage den blodtransfusion, der kan redde hans
liv. Istedet for at dømme sagen ud fra forældrenes
og lægernes udsagn alene vælger Fiona at gå en
kontroversiel vej og besøge Adam på hospitalet for
at høre ham ad.
Mødet bliver starten på et unikt venskab de to
imellem, og snart er både Fionas og Adams liv
ændret for altid. Samtidig er dommerens 30 år lange
ægteskab ved at krakelere, da hendes mand har
meldt ud, at han overvejer at have en affære.

De Utrolige 2
Søndag d.19/1-20 kl 15
Animationsfilmen 'De Utrolige 2' er en efterfølger til
Pixars populære familiefilm De
Utrolige fra 2004, der fulgte en superhelte-families
uortodokse problemer.
Store ødelæggelser og et generelt dalende ry i
medierne har betydet, at superhelte-gerningen er
blevet gjort ulovlig. Men de tidligere helte kontaktes
af rigmanden Winston, der sammen med sin søster
Evelyn, vil genskabe superheltenes status i
samfundet.
Dertil skal de dog bruge Elastipigen, der rodes ind i
en kompliceret sag med en mystisk superskurk. Det
efterlader en fortvivlet Hr. Utrolig alene hjemme med
børnene - og med en hyperaktiv dreng, en
teenagepige og et spædbarn med ukontrollerede
superkræfter, får farmand sin sag for.

Tully
Mandag d.27/1-20 kl 19
Komedien 'Tully' handler om Marlo, der netop har
født sit tredje barn og ikke får meget hjælp på
hjemmefronten af sin travle mand.
Moren er ved at brænde sammen af træthed, så da
hendes velhavende bror tilbyder at betale en
barnepige, der kan tage over om natten, forholder
hun sig skeptisk, men ender med at takke ja.
Da Tully dukker op, overrasker hun med et
overskud af nærvær og viser sig at være gjort af et
helt særligt stof, som giver støtte til den udkørte
mor.

