Buster Oregon Mortensen 2021
Søndag d.4/9-22 kl 15
Buster Oregon Mortensen er en 11-årig dreng, der
er fuld af kærlighed til livet og sine omgivelser. En
ukuelig optimist, der nok ved at livet kan være hårdt,
men blandt andet ved hjælp af trylleri og kærlighed
går det nok!
Han hjælper sin haltende lillesøster, sin far og sin
mor og ikke mindst sin gamle ven Hr. Larsen, der
også er en ”magiens mester”. Det har de to til
fælles
ster går i en helt normal ol es ole, hvor
han ved enhver given lejlighed underholder den ret
ligeglade klasse med trylleshows.
denne sommer erie år han han en or at ise
hele en h ad han an å ens talentsho . Men
Buster har mange jern i ilden, han er blevet forelsket
i Joanna, hans bedste ven Hr. Larsens tilstand
forværres, og hans familie har også brug for ham.
Igen er det troen, håbet og kærligheden, der sejrer.
Sådan er det nemlig i Buster Oregon Mortensens
Verden.

Fast and Furious 9
Mandag d.12/9-22 kl 19
Actionfilmen 'Fast & Furious 9' er det niende kapitel
af bilfranchisen, der blev startet med Fast &
Furious i 2001.
I den nye film står Dom og hans hold af fartglade
venner og tech-specialister overfor en ny og
familiær fjende. Doms bror Jakob dukker nemlig op,
og han har en altødelæggende plan, som vores
helte nu må prøve at stoppe og redde verden.
Fortidens skygger kommer frem i lyset, og Dom må
acceptere en sandhed, som han har forsøgt at
glemme.

Skyggen i mit øje
Tirsdag d.20/9-22 kl 19
Det danske drama 'Skyggen i mit øje' handler om
bombningen af Den Franske Skole på
Frederiksberg.
Den 21. marts 1945 bliver Danmark ramt af en
tragedie. Det britiske Royal Air Force angriber
Gestapos hovedkvarter Shellhuset i midten af
København, hvor 26 danske krigsfanger er blevet
placeret som levende værn af tyskerne.
Angrebet lykkedes, men da et fly styrter ned ved
Den Franske Skole, får branden de efterfølgende
bombefly til at tro, at deres mål er under røgskyen.
Den forfærdelige hændelse danner rammen for
'Skyggen i mit øje', hvor den skæbnesvangre
begivenhed fortælles gennem perspektivet fra
nonnerne og skolekammeraterne Rigmor, Eva og
Henry fra den franske skole, de unge indespærrede
frihedskæmpere i Shell-huset og de angribende
britiske piloter.

House of Gucci
Onsdag d.28/9-22 kl 19
Filmen 'House of Gucci' er inspireret af den virkelige
og dramatiske historie om det italienske
familieimperium bag modehuset Gucci.
Da Patrizia Reggiani forelsker sig i rigmandssønnen
Maurizo Gucci, bliver hun en del af en
ekstraordinær verden, hvor snobberi, overdådighed,
berømmelse, grådighed og magt er altdominerende
faktorer.
Maruizos far, Rodolfo (Jeremy Irons), byder ikke
ligefrem Patrizia velkommen i familien, og det er via
onklen Aldo (Al Pacino) i New York, at de to
nyforelskede finder ind i familiedynastiet.
Men deres vej mod magten er hård og kræver sine
ofre. Kærlighed, forræderi, stolthed, hævn og mord
er alt sammen på menuen i 'House of Gucci'.

