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Ternet Ninja 
Søndag d.6/9-20 kl 15 

 
Animationsfilmen 'Ternet Ninja' er en filmatisering af 
Anders 'Anden' Matthesens populære børnebog af 
samme navn. 
Filmen følger teenageren Aske, der får en Ninja-
dukke af sin onkel Stewart, da han vender hjem fra 
Thailand. Dukken viser sig imidlertidigt at være 
levende, dødens farlig og besat af tanken om 
retfærdighed og blodhævn over for manden, som 
ejer fabrikken, den er lavet på. 
Den ternede ninja hjælper Aske med hans 
problemer, og drengen lover til gengæld at hjælpe 
dukken, uden helt at vide, hvad det indebærer. 
Dukken er fast besluttet på at få hævn ved at slå 
den skuppelløse direktør ihjel, men Aske insisterer 
på, at der er en bedre løsning.  
  

 

The Favourite 
Mandag d.14/9-20 kl 19 
 
Periodedramaet 'The Favourite' foregår i 1708, da 
England var i konstant krig med Frankrig, og den 
smågale Dronning Anne sad på tronen. 
Anne af Storbritannien sidder i en ukøn situation. 
Hun hader at reagere og vil meget hellere spise 
kage, lege med sine 17 kaniner, eller fjolle rundt 
med sin tætteste fortrolige (og hemmelige 
elskerinde) hertuginden Sarah Churchill. 
Men landet er splittet pga. krigen, og alle forsøger at 
manipulere med majestæten. Her kommer den 
politiske aktive Sarah ind i billedet. Hun styrer 
nemlig mere eller mindre landet fra sin herskerindes 
sengekammer. Men status quo ændrer sig drastigt, 
da Sarahs unge, yndige og yderst ambitiøse kusine 
Abigail ankommer til slottet. 
Snart er en bitter, blodig og fuldstændig skamløs 
rivalisering de to kvinder imellem sat i spil.  
'The Favourite' er et kulsort drama, hvor de 
historiske begivenheder giver anledning til et af 
filmhistoriens stærkeste kvinde-trioer i den ene 
groteske situation efter den anden. 



 

Wind River 
Tirsdag d.22/9-20 kl 19 
 
Thrilleren 'Wind River' følger den erfarne vildtjæger 
Cory, der er ekspert i at opspore faretruende dyr i 
de gamle indianerreservater. 
En dag finder han en ung kvindes lig i den 
snedækkede vildmark. Dødsfaldet efterforskes som 
et mord, men der er ikke meget hjælp at hente fra 
de offentlige myndigheder, som kun sender den 
nyuddannede FBI-agent Jane Banner. 
Fortidens skygger præger Cory, der kaster sig 
personligt ind i sagen, og sammen med Banner 
forsøger han at løse det mystiske mord. 
 på borgen, da han i såfald vil blive henrettet af 
Drakans styrker. 

 

 

Beautiful Boy 
Onsdag d.30/9-20 kl 19 

 
I dramaet 'Beautiful Boy' sker det værst tænkelige 
for journalisten David Sheff, da hans søn kommer 
ud i et alvorligt stofmisbrug. 
På trods af et usædvanligt tæt forhold far og søn 
imellem, alverdens ressourcer og en lysende klar 
fremtid foran sig, bliver den store teenager Nic Sheff 
afhængig af det stærkt vanedannende crystal meth. 
Og fra en dag til den anden forsvinder den dreng, 
Nic engang var. 
Hans far, mor, stedmor samt småsøskende rammes 
af Nics afhængighed, og snart handler alt om 
afvænningsklinikker, svigt, raseri og ikke mindst det 
store spørgsmål: Hvordan kan Nic komme levende 
ud af sit misbrug? 
Især David sætter sig for at forstå sygdommen 
istedet for at fordømme den. Han nægter at give op. 
For inde bag narkomanens tomme blik ser han 
stadig sin elskede lille smukke dreng. 

 


