
 

 

Last Night in Soho 
Tirsdag d.7/3-23 kl 19.30 

 
Gyser-thrilleren ’Last Night in Soho’ handler om 
den unge, spirende tøjdesigner Eloise, der 
flytter til London for at forfølge sin drøm. 
Men mødet med storbyen er ikke let for 
provinspigen, der lejer et værelse hos en ældre 
kvinde. Her finder Eloise en mystisk portal ind til 
60’ernes London, som hun idylliserer. 
Hun knytter sig til pigen Sandie, der jagter 
drømmen om at blive sangerinde. Men alt er 
ikke fryd og gammen, og inden længe begynder 
grænsen mellem de to verdener at krakelere og 
noget skræmmende venter i mørket. 

 
 

 

Miss Viborg 
Onsdag d.15/3-23 kl 19.30 
 

Filmen 'Miss Viborg' er et dansk feelgood drama 
af Marianne Blicher om tre menneskeskæbner i 
en jysk provinsby. 
Førtidspensionisten og tidligere 
skønhedsdronning, Solvej, lever et selvvalgt 
isoleret liv med vante rutiner og dyrkning af 
gamle knuste drømme. På sin pensionistknallert 
tøffer hun rundt med hunden, Poul Reichhardt, 
og supplerer førtidspensionen med salg af sine 
receptpligtige piller i lokalområdet. 
Naboens datter, den rodløse og 
grænsesøgende, 17-årige Kate, aner ikke hvad 
hun skal stille op med sig selv og sit liv, og i et 
anfald af kedsomhed bryder hun ind i 
nabolejligheden, men overraskes af Solvej. Nu 
begynder et spil om hvem, der snyder hvem, 
men der opstår også et uventet venskab. Måske 
har livet mere at byde på for begge, hvis de 
bare tør. 

 



 

Rose 
Torsdag d.23/3-23 kl 19.30 
 
Den danske film ’Rose’ foregår i 1997, hvor 
Inger, søsteren Ellen og svogeren Vagn skal 
med bus til Paris. 
Ingen ombord ved dog, at Inger er skizofren, og 
det kommer som lidt af et chok, da hun 
annoncerer det. Især den forstokkede vice-
skoleinspektør Skelbæk bliver forarget. 
Det bliver en underholdende busrejse og tur i 
Paris, hvor Inger viser sig at have en skjult 
agenda. Undervejs beviser den sindslidende 
kvinde også, at man ikke skal dømme hende på 
forhånd. 
’Rose’ er skrevet og instrueret af Niels Arden 
Oplev.Historien er baseret på Oplevs egen 
søster, der beskriver det som sin mest 
personlige fortælling til dato. 

 
 
 
 

 

  

 


