
30/9 - 2022

Coda 
Spillefilm. 111 min.
2021, USA

Ruby elsker at synge, 
men er den eneste 
hørende person i sin 
ellers døve familie. Da 
familiens fiskerivirk-
somhed trues, finder 
hun sig selv i en svær 
situation. Hun er splittet 
mellem at forfølge sin 
drøm om college og 
kærlighed til musik-
ken, eller at blive i sin 
hjemby og hjælpe sin 
familie.

Filmen slutter kl.23:50

 
2/12 - 2022

Black Widow
Spillefilm. 133 min.
2021, USA

Familieidyl i Ohio med 
mor, far og to døtre 
afbrydes brat. Faren 
har ødelagt instituttet 
North og har den ene-
ste kopi af resultaterne. 
Familien flygter og ved 
ankomst til Cuba bliver 
de adskilt og pigerne 
ført bort til Red Room. 
Dette er forhistorien til 
at forstå superheltin-
den Natasha Romanoff 
bedre kendt som Black 
Widow – den farligste 
spion nogensinde.

13/1 - 2023

Top Gun II 
Spillefim. 131 min.
2022, USA

Velkommen i cockpittet 
! I skal se en ægte acti-
onfilm! Hovedpersonen 
piloten Maverick, skal 
træne unge jæger-
piloter i en tid, hvor 
ubemandede droner 
bliver mere og mere 
almindelige. Der er 
brug for modige piloter 
til en særlig, krævende 
mission. Vi oplever de 
vilde flyvescener, hvor 
Hollywood-stjernerne 
udsættes for virkelig 
G-påvirkning i cockpit-
tet.
Filmen slutter kl.00:15 

3/2 - 2023

Comedy queen
Spillefilm. 93 min.
2022, Sverige

13-årige Sasha vil 
være standupkomi-
ker, så hun kan få sin 
far til at le, fordi han 
græder i badet, når 
han tror, at ingen kan 
høre ham. I hjemmet 
vækker alt minder om 
mor, som ikke længere 
lever.13-årige Sasha 
har mistet sin mor, som 
har begået selvmord. 
Sashas kamp mod sorg 
og minder fortælles i 
filmen med charme og 
humor.

Filmen slutter kl.23:40

3/3 - 2023
En helt almindelig 
familie 
Spillefilm. 93 min.
2020, Danmark

Emma på 11 er vokset 
op i en helt almindelig 
familie. Alt er godt, lige 
indtil den dag, foræl-
drene fortæller at de 
skal skilles, fordi far vil 
skifte køn; fra Thomas 
til Agnete. Intet er som 
før. Emma skammer 
sig over sin far. Tidli-
gere var fodbold deres 
fælles interesse, men 
nu passer ”far” ikke ind 
mere - Emma kæm-
per med at acceptere 
situationen, både på og 
udenfor banen.
Filmen slutter kl.23:35

4/11 - 2022

Bohemian Rapsody 
Spillefilm. 134 min.
2018, USA

Her er historien om 
sangeren og bandet, 
der lavede sangen ”We 
are the champions” 
og mange andre hits, 
som I sikkert kender, 
selvom de er over 30 
år gamle. Det er hi-
storien om den unge 
Freddie fra en indisk 
familie som er flyttet 
til England. Hans vilde 
og energiske person-
lighed og enestående 
stemme bringer ham 
langt i musikkens ver-
den – på godt og ondt. 

Hold 3: ”Midnatsfilm” - + 11 år - 6 fredage -  kl.22:00 - pris 150,-kr

Filmen slutter kl. 00:15 Filmen slutter kl. 00:15


