Eftermiddags forestillinger

Undtagelsen
Onsdag den 8. juli kl.14:00

Livets Bedste År
Onsdag den 15. juli kl.14:00

Mit tunesiske
eventyr
Onsdag den 22. juli kl.14:00

Wild Rose
Onsdag den 29. juli kl.14:00

Iben (Danica Curcic), Malene (Amanda Collin), Anne-Lise
(Sidse Babett Knudsen) og Camilla (Lene Maria Christensen) er
fire kvinder, der arbejder sammen i en hverdag præget af
magtkampe, hvisken og alliancer. Da Iben og Malene begge
modtager dødstrusler, mistænker de i første omgang en serbisk
krigsforbryder, som de skriver artikler om. Men da en sag om
mobning på kontoret eskalerer, begynder de langsomt at
overveje, om ondskaben kunne komme fra dem selv.
”Undtagelsen” er en nervepirrende thriller, der skildrer, hvordan
raffineret voksenmobning kan udvikle sig til et uhyggeligt spil om
liv og død. Det er en fortælling om manipulation som våben, om
vildtvoksende paranoia og ondskabens mange ansigter.

Livets bedste år' handler om Anne og Jean-Louis, som efter 50
år fra hinanden fortsætter deres historie sammen, efter at de er
blevet genforenet.

Psykoanalytikeren Selma ryger i kulturel modvind, da hun
vender hjem til Tunesien fra Frankrig for at åbne sin egen
praksis. Manele Labidi har skabt en sofistikeret og hjertevarm
komedie, hvor hun tager publikum med ind i det moderne
Tunesien. Et land fuld af kontraster, modsætninger og kulturelle
brydninger, men også et land, der rummer en herlig vitalitet og
humor. I hovedrollen som Selma ses den César-nominerede
Golshifteh Farahani, der bl.a. er kendt fra Jim Jarmuschs
Cannes-vinder ”Paterson”.

Rose-Lynn har en blakket fortid og en fabelagtig stemme.
Selvom hun er født og opvokset i Glasgow, har hun altid
identificeret sig med countrystjernerne fra USA. Hendes store
drøm er at flytte til Nashville og slå igennem som sanger, men
drømmen om at stå på The Grand Ole Opry med skinnende
cowboystøvler og eget band, synes meget lang væk, når man
bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som
rengøringskone. Med hjælp fra sin chef, som skaffer Rose et
møde med en legendarisk radiovært ved BBC og et par hårde
verbale sandheder fra sin mor, Marion (Julie Walters), er Roses
vej til lykken måske kortere end hun tror. Rose spilles af
stortalentet Jessie Buckley, der har begejstret publikum og
anmeldere verden over med sin autenticitet og fremragende
sangstemme. 'Wild Rose' er en original og opløftende film om
familie, livsdrømme og musik, der kommer direkte fra hjertet.
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Eftermiddags forestillinger

Familiefesten
Onsdag den 5. august kl.14:00

Sagen Collini
Onsdag den 12. august
kl.14:00

Vores mand i
Amerika
Onsdag den 19. august
kl.14:00

The Farewell
Onsdag den 26. august
kl.14:00

I dag er det min fødselsdag og jeg vil kun tale om gode ting Det er alt, hvad Andrea ønsker sig til sin 70 års fødselsdagsfest
for familien, men sådan går det dog ikke. Uventet vender
Andreas utilregnelige datter, Claire, der har været forsvundet i
tre år, nemlig hjem og forstyrrer både festlighederne og
familiefreden. For det er hverken af sentimentale eller familiære
årsager, at hun aflægger visit - Nej, Claire er derimod kommet
for at få de penge, hun mener, at familien skylder hende, og
inden længe bryder uvejret løs mellem familiemedlemmerne.

I over 30 år har Fabrizio Collini arbejdet flittigt for en tysk
bilproducent, før han dræbte en mand, tilsyneladende helt uden
grund. Sagen virker som et mareridt for den unge
forsvarsadvokat Caspar Leinen: Han er personligt involveret, da
offeret, den respekterede industrimand Jean-Baptiste Meyer, er
bedstefar til hans gymnasiekæreste Johanna, hans
mordanklagede klient vil ikke tale med ham, og han står over for
en modstander, der synes langt overlegen i den legendariske
anklager professor Richard Mattinger. Da Leinen alligevel
beslutter at føre sagen, begynder han at afdække en af ??de
største juridiske skandaler i Tyskland nogensinde, der strækker
sig helt tilbage til 2. verdenskrig. Men hvor meget er han villig til
at ofre for at afsløre sandheden?

9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med
krav om øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation. Regeringen
overgiver sig efter få timer og indleder herefter et samarbejde
med nazisterne. Men på den anden side af Atlanten sidder
Danmarks ambassadør i Amerika, vovehalsen og
verdensmanden Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på
ét bræt. Han nægter at føje de tyske krav og iværksætter i
stedet en rebelsk plan for at besejre Hitler og dermed give den
danske befolkning friheden tilbage.

The Farewell handler om en kinesisk familie, som finder ud af,
at deres bedstemor ikke har langt igen. Familien beslutter sig for
ikke at fortælle nyheden til bedstemoren, og de vil nu nå at
planlægge et bryllup, inden hun dør.
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Le Belle Epoque
Onsdag den 2. september
kl.14:00

Le Belle Epoque er en uimodståelig charmerende film, som
mange vil kunne relatere sig til. Hjertevarm , morsom, original
og underfundig.Med stjernespil af Daniel Auteuil som den
midaldrende, lidt livstrætte Victor, der får sit live vendt på
hovedet den dag Antoine, en succesrig iværksætter, tilbyder
ham en unik form for underholdning. Antoines firma giver
kunderne mulighed for at dykke tilbage i en tidsalder efter eget
valg. Victor beslutter at genoplive den mest minderige uge i sit
liv, 40 år tidligere da han mødte sit livs kærlighed......
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