JoJo Rabbit
Onsdag d.6/1-21 kl 19
Komediedramaet 'Jojo Rabbit' er en Anden
Verdenskrigs-satire om en ung nazistisk dreng, som
kommer igennem krigens barske tider ved at have
Hitler som sin usynlige fantasiven.
Den fjollede udgave af Hitler hjælper Jojo med at
håndtere alle de ubehageligheder, som Hitlerjugend
kræver af drengen. Men da Jojo opdager, at hans
mor gemmer en ung jødisk pige i deres hjem,
ændrer alt sig.

Knives Out
Torsdag d.14/1-21 kl 19
Filmen 'Knives Out - Var det mord?' er et moderne
mordmysterium, hvor den skyldige skal findes.
Da den rige krimiforfatter Harlan Thrombay dør
aftenen efter sin 85-års fødselsdag under mystiske
omstændigheder, er hele familien mistænkt!
Det er nu op til den excentriske privatdetektiv Benoit
Blanc at kortlægge begivenhederne. Hans
opklaringsarbejde bringer dog alle familiens
skeletter ud af skabet.
'Knives Out - Var det mord?' opdaterer på
humoristisk og underholdende vis Agatha Christies
mordhistorier med en veloplagt Daniel Craig som
den Hercule Poirot-inspirerede detektiv.

Sonic The Hedgehog
Søndag d.17/1-21 kl 15
Familiefilmen 'Sonic the Hedgehog' er baseret på
SEGA-spillene af samme navn med det blå,
lynhurtige pindsvin.
Sonic er lige kommet til Jorden fra en fjern verden,
da han møder den lokale politimand Tom. Det
umage makkerpar bliver hurtigt venner, og det får
de også snart brug for.
Det onde geni, Dr. Ivo Robotnik, har nemlig planer
om at overtage verdensherredømmet, og kun Sonic
og Tom kan stoppe hans gemene planer.

Krudttønden
Mandag d.25/1-21 kl 19
Det danske drama 'Krudttønden' tager
udgangspunkt i det virkelige terrorangreb på
Kulturhuset Krudttønden og Københavns Synagoge
i februar 2015.
Filmen vikler fire historier om de to ofrer Finn og
Dan, politimanden Rico og gerningsmanden Omar
sammen og fortæller, hvad der skete op til og på
den skæbnesvangre dag i februar.
'Krudttønden' udspiller sig i en tid, hvor Europa er
præget af en isnende kold stemning, der kom efter
det chokerende terrorangreb på franske Charlie
Hebdo, og det had, der også forplantede sig til
Danmark.

