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1917
Onsdag d.4/11-20 kl 19
Krigsdramaet '1917' handler om de to unge, britiske
soldater Blake og Schofield, der bliver stillet overfor
en umiddelbart umulig mission en dag under Første
Verdenskrig.
Blake og Schofield bliver sendt dybt ind på fjendens
territorium for at advare deres egne mænd om et
skæbnesvangert baghold.
Hvis de to unge soldater fejler, vil 1600 mænd miste
livet.
'1917' er skudt som én lang sekvens, hvor kameraet
næsten uden at klippe følger de to soldater gennem
skyttegrave, pigtråd og eksplosioner.
Fotografen Roger Deakins modtog en Oscar for
cinematografien, der byder på både storslåede
action-sekvenser og naturens rolige skønhed.
Samtidig vandt '1917' Oscars for Bedste lydmiks og
Bedste visuelle effekter.

Gøg og Gokke
Torsdag d.12/11-20 kl 19
Dramaet 'Gøg og Gokke' følger den berømte
komikerduo Oliver Hardy og Stan Laurel i perioden
efter deres storhedstid.
Filmstjernerne var i 1930erne det hotteste på det
store lærred pga. deres mange små finurlige
sketches som karaktererne Gøg og Gokke. Men
desværre fik succesen og de gode aftaler med
studierne en ende, og 20 år senere er Stan og
Oliver reduceret til to forhenværende berømtheder.
Især Stan kæmper med næb og klør for at få duoen
tilbage på benene og arrangerer derfor en teaterturne gennem England, der skal give adgang til en
kommende filmaftale. Oliver tager mere eller mindre
modvilligt med, da forholdet mellem de to længe har
været anspændt, og da sandheden er, at turneen
nok nærmere bliver en svanesang end et
comeback.

Dronningens Corgi
Søndag d.15/11-20 kl 15
Familiefilmen 'Dronninens Corgi' handler den
britiske dronning Elizabeths yndlingshund Rex, der
nyder sin lykkelige og overbeskyttede tilværelse på
Buckingham Palace.
Men da Rex bliver offer for et attenat fra en anden
jaloux hund, ender han på et internat i London. Nu
skal den forkælede hund pludselig klare sig selv.
Heldigvis finder den sig nogle venner blandt de
herreløse hunde, der kan hjælpe ham på rette vej
for at komme tilbage til slottet.

De Forbandede År
Mandag d.23/11-20 kl 19
Filmen 'De forbandede år' udspiller sig under den
nazistiske besættelsestid i Danmark og giver et
indblik i den omdiskuterede samarbejdspolitik under
2. verdenskrig.
’De forbandede år’ følger en velhavende dansk
familie med fabriksejeren Karl Skov, hans kone og
fem børn. Hele deres verdensbillede bliver vendt på
hovedet den 9. april 1940 med nazisternes indtog i
Danmark.
Karl kæmper for at videreføre produktionen på sin
fabrik, men må også indse med tiden, at han ligesom den danske regering - formentlig bliver nødt
til at indlede et samarbejde med fjenden for at sikre
både sin egen og sine medarbejderes overlevelse.
Men det kontroversielle samarbejde går ikke
upåagtet hen, og internt begynder familien at
krakelere. Først da Karls søn fra første ægteskab,
Michael, melder sig ind i det danske frikorps,
sidenhen da den anden søn, Aksel, søger i modsat
retning hos Kommunistpartiet. Mens datteren
Helene møder en tysk officer.

