Hitman’s Wife’s Bodyguard
Onsdag d.2/11-22 kl 19
Action-komedien 'Hitman's Wife's Bodyguard' er opfølgeren
til The Hitman's Bodyguard, hvor en livvagt får til opgave at
beskytte verdens bedste lejemorder.
Efter hændelserne i den første film er livvagten Michael Bryce
officielt gået på orlov i et forsøg på at tage en pause fra
våben og vold. Men lejemorderen Darius Kincaids kone,
Sonia, har andre planer for Michael.
Darius er nemlig forsvundet, og Sonia skal bruge livvagtens
hjælp til at finde ham. Inden længe bliver både Michael,
Darius og Sonia viklet ind i en international
sammensværgelsen, og de tre er nu de eneste, der står
imellem Europa og en hævngerrig galning.
Action-trioen har brug for al den hjælp, de kan få, og de
besøger derfor Michaels far under rejsen. En far, der
overrasker både filmens karakterer og publikum.
'Hitman's Wife's Bodyguard' er ligesom dens forgænger en
grovkornet og voldelig action-komedie, hvor tempoet er højt
og dialogen er rap.

Du som er i himlen
Torsdag d.10/11-22 kl 19
Det danske periodedrama 'Du som er i himlen' er en
filmatisering af den danske bogklassiker 'En Dødsnat' fra
1912 af Marie Bregendahl.
Filmen følger tre generationer af kvinder på en gård i 1800tallet, nemlig den 14-årige Lise, hendes faster og hendes
farmor.
Lise er den ældste i en stor børneflok og nyder den sidste tid
på gården, inden hun skal rejse væk for at gå i skole. Men da
hendes mor går i fødsel, må den unge pige påtage sig
ansvaret for sine søskende, som bliver urolige i deres mors
fravær.
Som natten falder på må Lise for alvor træde i karakter, og
barnlig opførsel må snart høre fortiden til.

Syng 2
Søndag d.13/11-22 kl 15
Animationsfilmen 'Syng 2' er efterfølgeren til Syng om de
talentfulde dyr, der stiller op til en sangkonkurrence.
Den altid optimistiske koala Buster Moon og hans
stjernespækkede musicaltrup er i gang med forberedelserne
til deres mest ekstravagante show nogensinde. De skal
nemlig opsætte en musical i Crystal Tower teatret i den
berømte by Redshore City.
Det har de fået lov til af Crystal Entertainments nådesløse
chef, ulven Jimmy Crystal, på én betingelse: De skal forsøge
at overtale verdens mest afsondrede rockstjerne til at
medvirke.
Hvis ikke det lykkedes, er Buster Moon og vennerne i store
problemer med ulven. Derfor må de sætte alle kræfter ind på
at holde deres løfte og samtidig sørge for, at deres musical
bliver den bedste, Jimmy Crystal nogensinde har set.

Tag min hånd
Mandag d.21/11-22 kl 19
Det danske komedie-drama 'Tag min hånd' handler om Maja,
der har udsigt til at blive forfremmet til overlæge.
Maja bor sammen med sin mand og deres teenagesøn i et
skønt hus, der snart får en flot og dyr tilbygning. Det kommer
som et chok, da Claes efter en ”tænkepause” i Dubai
fortæller, at han vil skilles, og at Maja bare lige kan logge
på Borgerservice med Nem-id og vælge rubrikken
”straksskilsmisse”.
Maja er i frit fald, men forsøger stædigt at genvinde styringen
over sit liv. Samtidig med at hun kaster sig ud i at swipe på
Tinder og tylle rosé, forelsker hun sig hovedkulds i den 20 år
yngre studerende, Andreas.
Men i sin genopdagelse af sig selv kommer Maja til at svigte
sin søn Magnus, som er i gang med et klassisk
teenageoprør. Måske er tiden inde til at slippe kontrollen og
finde ud af, hvem Maja egentlig ønsker at være?

Cry Macho
Tirsdag d.29/11-22 kl 19
Dramaet 'Cry Macho' er instrueret af og med Clint Eastwood i
hovedrollen.
'Cry Macho' handler om den tidligere rodeo-stjerne og
hesteopdrætter Miko, der vil hjælpe en ung dreng væk fra sin
alkoholistiske mor. På rejsen til drengens far, opstår et
venskab, mens Miko vil lære drengen, hvad det vil sige at
være en god person.

