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Blinded By The Light
Torsdag d.8/10-20 kl 19
Filmen 'Blinded by the Light' foregår i 1980ernes
England, hvor jernladyen Margaret Thatcher styrer
landet med hård hånd, og arbejdsløsheden er
enorm blandt især folk i provinsen og de unge.
Med denne håbløse udsigt står teenageren Javed,
der er af indisk afstamning, til at ende som
taxachauffør eller grønthandler.
Javed vil dog hellere være forfatter, men familien,
og især hans traditionsbundne far, ser ingen
karrieremuligheder i at skrive bøger, så han
forsøger at punktere sin søns drøm.
Den nedslåede unge mand oplever dog fornyet håb
og inspiration gennem den amerikanske rockstjerne,
Bruce Springsteens, musik, hvis tekster taler direkte
til ham.
'Blinded by the Light' er en feel good-film om at
følge sine drømme uanset om det betyder, at man
må tage afstand fra sin families værdier.

Drømmebyggerne
Søndag d.11/10-20 kl 15
Animationsfilmen 'Drømmebyggerne' handler om
den 12-årige Minna, hvis liv bliver vendt på hovedet,
da hun får en stedsøster i form af pigen Jenny.
Minna vil helst have, at tingene er, som de plejer, så
hun ønsker sin bonussøster langt væk. En dag
opdager Minna, at drømme ikke bare kommer af sig
selv, men bliver fabrikeret af såkaldte
drømmebyggere. Da det på samme tid går op for
hende, at hun kan ændre sin stedsøsters
personlighed ved at ændre hendes drømme, ser
hun muligheden for at slippe af med hende.
Men Minna går for langt, og Jenny falder i dyb
koma. Minna må nu slå sig sammen med
drømmebyggerne for at redde stedsøsteren og
samtidig forsøge at forene deres familier.

Aladdin
Mandag d.19/10-20 kl 19
Familiefilmen 'Aladdin' er en ny og sprudlende
filmatisering af Disneys animerede klassiker fra
1992.
Prinsessen Jasmin bliver holdt indenfor paladsets
mure, da hendes far sultanen ønsker at beskytte
hende. Men Jasmin føler sig fanget og tager ud i
Agrabahs gader forklædt som en almindelig borger,
hvor hun møder gadedrengen Aladdin.
Den kække og småkriminelle Aladdin bliver straks
fascineret af Jasmin, som fortæller ham, at hun er
prinsessens tjenerinde. Gadedrengen sniger sig ind
bag paladsets mure for igen at kunne se Jasmin.
Bag paladsets mure bliver Aladdin dog fanget af
den onde Jafars håndlangere, og Jafar sender
Aladdin på en farlig mission efter en magisk lampe.
Den magiske lampe indeholder ånden Genie, som
viser sig at være Aladdins éne chance for at blive en
prins og dermed få muligheden for at vinde
prinsessen.

Bad Boys For Life
Tirsdag d.27/10-20 kl 19
Actionfilmen 'Bad Boys For Life' er opfølgeren til
Bad Boys (1995) og Bad Boys II (2003) med Will
Smith og Martin Lawrence i rollerne som den umage
politi-duo Mike Lowrey og Marcus Burnett.
De to ordenshåndhævere er gået ned ad hver deres
vej i livet. Mike er stadig den evige single, der jagter
adrenalinsuset i sit arbejde. Marcus er derimod en
sat mand med familien som grundpille i livet.
Marcus går endda så langt som til at ville
pensionere sig, hvilket hans makker bestemt ikke er
begejstret for.
I 'Bad Boys For Life' må duoen dog atter gå
sammen, da en brutal skurk har udset sig Mike som
offer for sin plan, der trækker tråde tilbage i Mikes
fortid.

