
 

 

Hvor kragerne vender 
Torsdag d.6/10-22 kl 19 

 
Den danske film 'Hvor kragerne vender' handler om 
Laura, der har lagt afstand til livet på landet og sin 
familie til fordel for et frigjort bohemeliv, som 
forfatter i København. Hun har netop skrevet en bog 
om sin elendige opvækst i provinsen, som har skabt 
lidt offentlig debat. 
Da Lauras bror skal giftes, tager hun tilbage til sin 
hjemstavn, hvor køerne lytter til POP FM, og der 
serveres kød og kartofler til aftensmad. Her opdager 
hun, til sin store overraskelse, at hendes bror skal 
giftes med barndomsfjenden, Catrine. 
Mens de forbereder brylluppet, indser Laura, at 
Catrine har overtaget hendes plads i familien, og 
hun mærker nu et stærkt ønske om at få den 
tilbage.  

 
 
 
 
 

 

Pil’s Eventyr 
Søndag d.9/10-22 kl 15 
 
Animationsfilmen 'Pil's eventyr' følger den 
forældreløse Pil, der bor på gaden i 
middelalderbyen Roc-en-Brume i Frankrig sammen 
med sine tre tamme væsler. 
Pil overlever ved at stjæle mad fra den onde regent 
Tristains slot, men da hun en dag bliver opdaget, 
må hun tage på flugt med den klodsede vagt 
Crobrar og hofnarren Rigolin. 
På deres færd møder de tre Roland, som er den 
retmæssige arving til tronen. Problemet er bare, at 
Rolan er blevet forvandlet til en katling (halv kat, 
halv kylling). Pil må således hjælpe Roland med at 
sætte orden i sagerne, hvilket kan vende op og ned 
på alt for hele kongeriget. 
'Pil's eventyr' er et eventyr, som foregår i 
middelalderen 

 



 

Marry me 
Mandag d.17/10-22 kl 19 
 
Den romantiske komedie 'Marry Me' handler om 
vielsen mellem to musikalske superstjerner, der 
tager en uventet drejning. 
Da musikerne Kat og Bastian skal giftes foran et 
globalt publikum, lærer Kat få sekunder før vielsen, 
at Bastian har været hende utro. 
Kat beslutter sig derfor i stedet for at gifte sig med 
en tilfældig mand blandt publikum. 

 
 
 
 

 

 

Pagten 
Tirsdag d.25/10-22 kl 19 
 
Filmen 'Pagten' fortæller historien om mødet mellem 
den unge digter Thorkild Bjørnvig og den aldrende 
litterære verdensstjerne Karen Blixen. 
De to indgår en pagt, hvor Blixen vil tage 
forfatterspiren under sine vinger til gengæld for, at 
han udviser hende ufravigelig troskab. 
Pagten kommer til at få en stor indflydelse på 
begges liv, og det driver dem begge ud i 
ekstremerne. Bjørnvigs privatliv bliver sat på en 
prøve, mens Blixen kæmper med sine egne 
dæmoner og en sygdom, som hun har taget med 
hjem fra Afrika. 

 
 

 


