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Kære alle
2022 i biografen har været et normalt år ovenpå corona-årene. Det har
været dejligt igen at se så mange i biografen. / Efterårssæsonen for foredrag er slut. Der har været stor tilslutning. Flere har opdaget, at det er et
tilbud, det er svært at sige nej til. Programmet for foråret bliver snart offentliggjort med start i slutningen af februar. / Der er blevet taget godt
imod vores prisstigninger. Billetpriserne er stadigvæk blandt de laveste i
landet. / Hermed ønsket om en glædelig jul og et godt Nytår og på gensyn i 2023.
Mvh / Ellen

The Lost King
28. - 30. nov. kl. 19:30 (108 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.
‘The Lost King’ handler om det bemærkelsesværdige arkæologisk fund af
kong Richard den lll’s jordiske rester begravet på en offentlig parkeringsplads. ‘The Lost King’ er den
sande historie om, hvordan en
helt almindelig kvinde overvandt enhver forhindring for
at spore Richard III’s sidste
hvilested og give ham en hæderlig begravelse. UIP 2022,
Dramadokumentar, Medv.:
Sally Hawkins – Karry Lloyd
m.fl., Instr.: Stephen Frears.

Amsterdam
1. – 4. dec. kl. 19:30 (134 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Engang i 1930’erne bevidner tre
venner et mord. De bliver efterfølgende selv hovedmistænkte i
sagen, hvilket leder dem på sporet
af en af de mest skandaløse sammensværgelser i amerikansk historie. Disney Pictures 2022, Drama, Medv.: Christian Bale – Margot Robbie m.fl., Instr.: Davis O.
Russell.

Lykkelige omstændigheder
FormiddagsBio 2. dec. kl. 10:30 (97 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Mini Zlatan
4. dec. kl. 14:00 (81 min.), Billetter 60 kr.
Den 8-årige Ella elsker fodbold og drømmer om at flytte ind hos sin onkel
Tommy. Men da Tommy en dag får besøg af Steve fra Holland, som viser
sig at være hans nye kæreste, beslutter Ella sig for at forsøge at slippe af
med Steve, så hun kan få sin bedste ven tilbage. SFD 2022, Familiefilm,
Dansk tale, Instr.: Christian Lo.

Held og lykke Leo Grande
5. dec. kl. 19:30 (97 min.), Billetter 70 kr., T. o. 15 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Fædre og mødre
6. dec. Kl. 19:30 og 7. dec. kl. 18:30 (120 min.), Billetter 70 kr., T. o. 7 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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Ingen kender dagen
8. – 11. dec. kl. 19:30 (105 min.), FormiddagsBio 9. dec. kl. 10:30, Billetter 70 kr., T. o. 15 år.
Dette er historien om 5 mennesker, der befinder sig hvert sit sted i landet –
og i livet. I løbet af 24 timer bliver de på hver deres måde konfronteret med
en af tilværelsens skæbnesvangre skilleveje. En utro ægtemand, en læge i
indre kamp med sin moral, en nygift højgravid kvinde, en identitetssøgende skoleelev og en 7-årig datter; alle satser hver især det mest sårbare vi
har mellem hinanden – tilliden. SFD 2022, Drama, Medv.: Trine Dyrholm
– Jakob Cedergren m.fl., Instr.: Annette K. Olesen.

Mini Zlatan
10. dec. kl. 14:00 (81 min.), Billetter 60 kr.
Omtalt tidligere i dette blad.

Nøddeknækkeren (BALLET, Wien 2012)
12. dec. kl. 19:00 (91 min. + pause), Billetter 130 kr.
Klassisk julefortælling om den tapre Nøddeknækker der slås mod ondsindede mus og vinder en lille piges hjerte. Hoffmanns historie går aldrig af
mode. Hos den velhavende familie Stahlbaum, der tæller hr. og fru medicinalråd samt deres tre børn Luise, Fritz og 7-årige Marie, er juleaften oprunden. Rudolf Nureyev’s balletversion af Tchaikovskys ”Nøddeknækkeren”. Medv.: Wiener Staatsballett og Orchester der Wiener Staatsoper.
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Hvor flodkrebsene synger
13. dec. kl. 14:30 (125 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Mrs. Harris Goes to Paris
15. – 18. dec. kl. 19:30 (115 min.), FormiddagsBio 16. dec. kl. 10:30,
Billetter 70 kr.
Rengøringsassistenten Ada Harris
forelsker sig inderligt i en udsøgt og
kostbar Dior-kjole. Hun beslutter sig
derfor for at sætte alt ind på at købe
den. Hun tager ekstraarbejde, sulter
sig og kaster sig ud i gambling for at
opfylde sin drøm. Da hun endelig
kan begive sig ud på sit eventyr til
Paris, bliver det et vendepunkt, som
ikke kun vil ændre hendes syn på sig
selv og omgivelserne, men også
Dior-huset vil forandre sig for evigt.
UIP 2022, Drama, Medv.: Lesley
Manville – Isabelle Huppert m.fl.,
Instr.: Anthony Fabian.
4

Julemandens datter 3 – Den magiske tidsmaskine
18. dec. kl. 14:00 (97 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Lucia er blevet teenager. Hun flirter med Valdemar fra klassen, skændes med sine forældre,
og er en af de store på julemandsskolen. Alt er
godt, indtil en konfus og ulykkelig rektor på et
stormøde aflyser julen. Rektoren er fanget i et
traume fra sin tid som julemand. Lucia sætter
sig for at opklare, hvad der skete tilbage i
1897. Med hjælp fra den yngre elev Elias og
en magisk tidsmaskine tager hun tilbage i tiden og finder ud af, hvad der har traumatiseret
rektor. Scanbox 2022, Familiefilm, Medv.:
Cecilia Loffredo – Martin Buch m.fl., Instr.:
Christian Dyekjær.

Anklagen
19. – 21. dec. kl. 19:30 (138 min.), Billetter
70 kr., T. o. 15 år.
Jean og hans fraskilte hustru Claire har
sammen sønnen Alexandre, som studerer
ved Stanford i USA. Under et ophold i Paris
bliver han pludselig anklaget for at have
voldtaget en ung jødisk kvinde. Det sender
familien ud i en krise, der kompliceres
yderligere, da det viser sig, at offeret er datter af Claires nye kæreste og hans ortodoksjødiske ekskone. Filmbazar 2022, Drama,
Medv.: Charlotte Gainsbourg – Pierre
Arditi m.fl., Instr.: Yvan Attal.

Hvor flodkrebsene synger
22. dec. kl. 19:30 (125 min.), FormiddagsBio 23. dec. kl. 10:30, Billetter
70 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.
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Julemandens datter 3 – Den magiske tidsmaskine
25. – 26. og 30. dec. kl. 14:00 (97 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

Hvor flodkrebsene synger
26. – 27. dec. kl. 19:30 (125 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

Mugge og hans mærkelige hjerne
27. – 29. dec. kl. 14:00 (90 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt for nylig i medlemsbladet.

The Lost King
FormiddagsBio 30. dec. kl. 10:30 (108 min.), Billetter 70 kr., T. o 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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Den perfekte chef
28. – 30. dec. kl. 19:30 (120 min.), Billetter 70 kr., T. o.
11 år.
Den karismatiske Blanco driver et familieforetagende og
håber på at modtage en særlig udmærkelse for sin indsats. Men ikke alt går som forventet, da en fyret medarbejder indleder et hævntogt. Camera Film 2022, Komedie, Medv.: Javier Bardem m.fl., Instr.: Fernando Leon
de Aranoa.

Avatar 2 – The Way of Water (3D)
4. – 8. jan. kl. 19:30 (190 min.), Billetter 80 kr., T.
o. 11 år.
Jake Sully bor med sin nye familie på planeten
Pandora. Da en velkendt trussel vender tilbage for
at færdiggøre sin mission, må Jake arbejde sammen med Neytiri og en hær af Na’vi’er for at beskytte deres planet. ”Avatar – The Way of Water”
er én ud af i alt fire efterfølgere til den første film
om de høje, blå, menneskelignende væsener,
Na’vi. 20th Century Studios 2022, SF, Medv.: Sam
Worthington – Zoe Saldana m.fl., Instr.: James
Cameron.

Den perfekte chef
FormiddagsBio 6. jan. kl. 10:30 (120 min.), Billetter 70 kr., T. o. 11 år.
Omtalt tidligere i dette blad.

André Rieu (KONCERT)
7. jan. kl. 16:00 (135 min.), Billetter 130 kr.
Nyd den enestående koncert med André Rieu, Johann Strauss Orkestret,
kor og solister. Kom og vær med til festen og nyd de uimodståelige valse,
den klassiske musik, operetter og musicals; en aften du ikke vil kunne
glemme. Kom og se selv hvorfor André Rieu er blevet en af verdens mest
populære i mange år.
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PLADS TIL ADRESSEETIKET
I PAPIRUDGAVEN
En forunderlig verden
8. jan. kl. 14:00 (102 min.), Billetter 60kr., T. o. 7 år.
”En forunderlig verden” handler om en uopdaget og farlig verden med fantastiske skabninger, der venter på at blive udforsket af den legendariske
familie Clade. Den eventyrlystne familie må overkomme deres interne stridigheder for at klare deres hidtil farligste, vigtigste og mest udfordrende
mission nogensinde. Den forunderlige fortælling handler om tre generationer af eventyrere – om arven fra vores forfædre, og hvad vi giver videre
til vores børn. Walt Disney Pictures 2022, Animation, Dansk tale: Jake
Gyllenhaal – Gabrielle Union m.fl., Instr.: Don Hall.

En forunderlig verden
14. jan. kl. 14:00 (102 min.), Billetter 60 kr., T. o. 7 år.
Omtalt tidligere i dette blad.
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