The Father
Tirsdag 10.8. kl.19.30
Onsdag 11.8. kl.16.00+19.30
Søndag 15.8. kl.19.30
1 time 37 min.
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Anthony har Alzheimers, og det skaber store
udfordringer for hans omsorgsfulde datter,
Anne. 'The Father' tager fat i temaer som
alderdom, minder og familierelationer
Vinder af Oscars for Bedste manuskript samt
for Anthony Hopkins' hovedrollepræstation.

Space Jam 2: A New Legacy
Søndag 15.8. kl.14.00
Søndag 22.8. kl.14.00
2 timer
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

'Space Jam: A New Legacy' er opfølgeren til
basketball-komedien Space Jam fra 1996.
Da LeBron og hans søn Dom bliver fanget af en
ond, kunstig intelligens, får de hjælp
af særdeles udisciplinerede tegnefilmsfigurer til sejr
over et hold af professionelle basketballstjerner.

Smagen af sult
Tirsdag 17.8. kl.19.30
Onsdag 18.8. kl.16.00+19.30
Søndag 22.8. kl.19.30
1 time 55min.
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

På papiret ser de ud til at have alt; to
skønne børn, en lækker lejlighed og deres
helt egen gourmetrestaurant. Det eneste de
mangler, er den forjættede Michelin-stjerne,
som de har satset alt for at få.

Seniorbio - Lille Sommerfugl
Torsdag 19.8 kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 42 min.
Biografklub Danmark

I løbet af en festlig, berusende, overraskende,
gribende og vemodig aften pibler
sandhederne frem. Kærligheden spirer og
udfordres i flere generationer, og familien
sættes på den ultimative prøve.
En morsom og varm kærlighedsfortælling
fjernt fra storbyen.

Det lille bageri
Tirsdag 24.8. kl.19.30
Onsdag 25.8. kl.19.30
Søndag 29.8. kl.19.30
1 time 39 min.
Billetpris: 70 kr

"En rørende film med store
drømme og om at turde tage chancen"
Tre generationer af kvinder kaster sig ud i
etableringen af et lille hyggeligt bageri i
London, som opkaldes efter den afdøde
Sarah. De bliver nødt til at overvinde sorg,
tvivl og forskelligheder.

Buster Oregon Mortensen
Søndag 29.8. kl.14.00
Søndag 5.9. kl.14.00
1 time 32 min.
Billetpris: 60 kr.

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!

Den gode Spion
Tirsdag 31.8. kl.19.30
Onsdag 1.9. kl.16.00+19.30
Søndag 5.9. kl.19.30
1 time 51 min.
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

'Den gode spion' bygger på virkelige
hændelser om Greville Wynne og Oleg
Penkovsky, der fik afgørende betydning for
udfaldet af Cuba-krisen. Men ikke uden, at
de måtte betale en høj pris.

Hvor kragerne vender
Mandag 6.9. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 60 kr.
Tirsdag 7.9. kl.19.30
Onsdag 8.9. kl.16.00+19.30
Søndag 12.9. kl.19.30
1 time 31 min. Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Laura, 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.

Spirit 2 – En fri sjæl
På turen Vestpå til sin far i Miradero ser 12-årige
Lucky noget, der taler til hendes utæmmelige
ånd: en flok vilde heste anført af den smukkeste
hingst. og et ubrydeligt venskab mellem hest og
menneske er født. En film for hele familien.

Søndag 12.9. kl.14.00
Søndag 19.9. kl.14.00
1 time 28 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Fast & Furious 9
Fast & Furious 9” indeholder alle de elementer,
vi er begyndt at forvente af Fast-serien –
Overraskelser og plot-twists som ud over Jakob
Torretto og Toretto-familiens forbandelse
inkluderer et gensyn med superskurken Cipher
og Doms ven Han, som alle troede dræbt.

Tirsdag 14.9. kl.19.30
Onsdag 15.9. kl.19.30
Søndag 19.9. kl.19.30
2 timer 22 min.
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio – Hellere forrykt end forgæves
Torsdag 16.9 kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 20 min.

Forfatteren Johannes Møllehave fortæller om sig
selv og en række danske kulturpersonligheder,
som står ham særligt nær. Inspirationen hentes
lige fra H.C. Andersen til Søren Kierkegaard, og
fortællingen udføres med vid, bid og masser af
humør.

Pagten
Tirsdag 21.9. kl.19.30
Onsdag 22.9. kl.16.00+19.30
Søndag 26.9. kl.19.30
1 time 55 min.
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Flummerne
Søndag 26.9. kl.14.00
Søndag 3.10. kl.14.00
1 time 14 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Filmen 'Pagten' fortæller historien om mødet
mellem den unge digter Thorkild Bjørnvig og den
aldrende litterære verdensstjerne Karen Blixen.
Vi ser forfatterinden i en helt ny situation, hvor
den stærke facade skrælles væk.

De to søskende Op og Ed, er en del af
flummerne, som er nuttede og pelsede donutformede dyr.
de opdager, at alle flummere er uddøde og nu er
det op til dem at sikre deres arts overlevelse
Familiefilmen er underholdning for alle aldre.

Ternet Ninja 2
Tirsdag 28.9. kl.19.30
Onsdag 29.9. kl.19.30
Lørdag 2.10. kl.14.00
Søndag 3.10. kl.16.00+19.30
1 time 26 min.
Billetpris: 70 kr.

Ternet Ninja vender tilbage – i et nyt hylster.
Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø er
ved at slippe for straf, og uskyldige børn er i
fare. Jagten på hævn og retfærdighed
genoptages sammen med 13-årige Aske.

Husk: Film skal ses i biografen!

