Den Sidste Gentleman
Mandag d.1/3-21 kl 19
Filmen 'Den sidste gentleman' fortæller den
autentiske historie om bankrøveren Forrest Tucker,
der nåede at have en imponerende lang kriminel
karriere.
En ældre, velklædt og bevæbnet herre går en solrig
dag i Texas ind i en bank og beder pænt om
pengene. Det samme sker efterfølgende i flere
pengeinstitutioner, og snart bliver den lokale
ordensmagt klar over, at de har med en erfaren
senior-bankrøver at gøre.
En menneskejagt går i gang, alt imens deres
eftersøgte selv begynder at søge ny mening med
livet. Tucker er nemlig på vej til at begå et sidste
kup for endegyldigt at stoppe og i stedet forfølge
kærligheden til den jævnaldrende Jewell.

Rocketman
Tirsdag d.9/3-21 kl 19
Det biografiske drama 'Rocketman' handler om
sangeren Elton John spillet af Taron Egerton.
Filmen følger musikeren, der blev født Reginald
Dwight i 1947 i England, hvor barndommen er
præget af musikalsk inspiration fra både
rockstjerner som Elvis Presley og klassiske
kunstnere som Bach.
Dwights musikalske talent ved klaveret blev hurtigt
åbenlyst, og sammen med sangskriveren Bernie
Taupin udgiver han sit første album under aliasset,
der skulle blive hans verdenskendte navn: Elton
John.
'Rocketman' kan bedst beskrives som en fantasifuld
musical med nye fortolkninger af Elton Johns
udødelige klassikere (som 'Tiny Dancer', 'Your
Song' og 'Don't Go Breaking My Heart'), der
fremføres af Taron Egerton selv.
Filmen fokuserer på både op- og nedturene i
karrieren og det personlige liv med den
ekstravagante stjernestatus, problematiske
familieforhold, afhængigheden af stoffer og alkohol,
samt den evige søgen efter kærlighed og
anerkendelse.

Judy
Onsdag d.17/3-21 kl 19
Filmen 'Judy' er en biografi om den legendariske
skuespiller og sanger, Judy Garland, spillet af
Renée Zellweger.
Historien tager udgangspunkt i en periode af
Garlands liv, hvor karrieren knirker, familielivet er
belastet og alkoholindtaget stødt stigende. Siden
barnsben, hvor hun blev castet til megasuccesen
Troldmanden fra Oz, har Judy været i rampelyset,
men berømmelsen i en så ung alder har en pris.
Renée Zellweger har titelrollen som Judy, og det
kunne næsten ikke være et bedre match. Med flere
sangoptrædener i sin karriere, bl.a. i Chicago, har
Zellweger styr på sine kvaliteter som showwoman,
mens skuespiltalentet blev cementeret i Cold
Mountain, der indbragte hende en Oscar-statuette.
Som Judy Garland (1922-69) kombinerer hun ikke
blot disse elementer (bl.a. synger hun selv alle
sangene), men tilfører en særlig stil, der vil virke
genkendelig for alle, der husker Hollywoodstjernens fremtræden.
'Judy' er baseret på teaterstykket 'End of the
Rainbow' af Peter Quilter, der tager udgangspunkt i
virkelige hændelser

The Call of the Wild
Torsdag d.25/3-21 kl 19
Familiefilmen ’The Call of the Wild’ handler om
hunden Buck, der lever et komfortabelt liv hos en
familie i 1890’ernes Californien.
Hundens liv ændrer sig, da den bliver kidnappet,
flygter og havner midt i det kolde Yukon, Canada.
Buck møder manden John, der rekrutterer dem som
slædehund. Dette er en stor omvæltning for Buck,
der aldrig har set sne før, men den bliver hurtigt
lederen af slædehundene. Sammen tager John og
Buck på et livsfarligt eventyr ud i den smukke, men
barske natur.

Toy Story 4
Søndag d.28/3-21 kl 15
Animationsfilmen 'Toy Story 4' er den seneste film i
serien om Woody, Buzz Lightyear og det andet
levende legetøj, der startede med Pixars Toy Story i
1995.
Filmen følger tiden efter Anders, hvor legetøjet nu
lever hos den nye ejer Bonnie. Woody oplever
oftere og oftere at ende i skabet, mens Bonnie leger
med de andre ting.
Da familien drager på bilferie, skal alt legetøjet med,
også Bonnies helt nye hjemmelavede legetøj Forky,
der har svært ved at finde sin nye plads i verden.
Woody forpligter sig til at passe på Forky i håb om,
at han kan finde vej til Bonnies hjerte igen.
Men da de to bliver væk fra resten af familien,
venter der store udfordringer, hvor de både står
overfor nye venner og fjender og ikke mindst
Woodys gamle flamme, Bo Peep.

