Madklubben
Tirsdag d.8/3-22 kl 19
I den danske komedie 'Madklubben' spiller
Kirsten Olesen, Kirsten Lehfeldt og Stina Ekblad
de tre veninder Marie, Vanja og Berling, der har
kendt hinanden lige siden skoletiden.
De tre kvinder er i deres livs efterår og slås med
hver deres. Marie bliver forladt af sin mand
juleaften, Berling er den evige single, som
fornægter alder og lever det søde liv, mens
Vanja lever i minderne om sin afdøde mand.
Efter en turbulent tid hjemme i Danmark
beslutter de at tage på madkursus til Syditalien.
Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de havde
regnet med, og de hede sydlandske aftener
byder på både flirt, jalousi og sandheder, der
pludselig skal på bordet.
Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har
langt mere at byde på og at det aldrig er for
sent.

Kød og Blod
Onsdag d.16/3-22 kl 19
Krimidramaet 'Kød & blod' udfolder sig et sted i
Danmark, hvor pigen Ida placeres hos sin tante
og hendes sønner.
Idas mor er nemlig omkommet i en bilulykke,
hvorfor den 17-årige pige pludselig står helt
alene.
Hun bliver heldigvis taget varmt imod af den lille
familie, hvor matriarken Bodil styrer huset og
deres kriminelle foretagende med hård og sikker
hånd.
Den kriminelle levevej forvolder naturligvis sin
del af farlige problemer. Ida bliver da også snart
uvilligt del af denne underverden, som det bliver
sværere og sværere for hende af holde afstand
til.familieforhold, afhængigheden af stoffer og
alkohol, samt den evige søgen efter kærlighed og
anerkendelse.

No Time to Die
Torsdag d.24/3-22 kl 19
Actionfilmen 'No Time to Die' (James Bond 25)
er den næste om Agent 007, James Bond, som
arbejder for den britiske efterretningstjeneste
MI6.
Bond er stoppet som aktiv agent, men kommer
tilbage i ilden, da han kontaktes af sin gamle
ven Felix Leiter fra CIA.
En videnskabsmand er blevet kidnappet, og den
britiske superagent er snart på missionen. Men
Bond finder ud af, at der er tale om bedrag, og
snart viser en mystisk skurk sig, som er i
besiddelse af avanceret våbenteknologi.
'No Time to Die' er den 25. spionfilm i serien,
der er baseret på forfatteren Ian Flemings
spionromaner.

