Lillegruppe
Paw Patrol – The Movie
Censur: Alle – Spilletid: 87 min. – Dansk tale

Mellemgruppe

10-11/9-2022

Flummerne

Censur: Alle – Spilletid: 88 min. – Dansk tale

Da Paw Patrols store rival, Humdinger, bliver
borgmester for den nærliggende by, Adventure
City og begynder at lave ravage, sætter Ryder og
de heroiske hvalpe alt over styr i den mest
udfordrende mission i Paw Patrols historie.
Undervejs får holdet hjælp af en ny allieret, den
kløgtige gravhund Liberty, og sammen kæmper
Paw Patrol for at redde indbyggerne i Adventure
City.

Bad Guys – De er super barske 29-30/10-2022
Censur: 7 år – Spilletid: 100 min. – Dansk tale

Censur: 7 år – Spilletid: 76 min. – Dansk tale

19-20/11-2022

De 5 og Djævleklippen

Censur: 7 år – Spilletid: 100 min. – Dansk tale

Censur: Alle – Spilletid: 90 min. – Dansk tale

7-8/1-2023

I denne film befinder vi os i 70'erne, hvor Gru er
barn i en forstad. Det er årtiet for bukser med svaj
og disco, men Gru er mere optaget af superskurke
og specielt De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan
af. Gru har udtænkt en plan for at blive ond nok,
så han kan blive medlem af De 6 Slyngler. Og
heldigvis kan han få hjælp af sine loyale følgere,
de gule, kaosskabende minions.

Lille Allan – Den menneskelige antenne
Censur: 7 år – Spilletid: 80 min. – Dansk tale

4-5/2-2023

Da Lille Allans forældre bliver skilt, og han er
tvunget til at flytte, fører hans desperate jagt på
nye venner til, at han pludselig agerer menneskelig antenne for sin UFO-besatte underbo. Da det
tankelæsende rumvæsen, Maiken, nødlander hos
dem, og de skal have hende hjem, opstår et unikt
venskab. Men Allan er ikke den eneste, der er
interesseret i Maiken. En gal samler er også på
sporet af hende!

Clifford – Den store røde hund
Censur: Alle – Spilletid: 97 min. – Dansk tale

25-26/3-2023

Den 12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød
hundehvalp som gave af en magisk dyreredder.
Den næste dag vågner hun op til synet af en
kæmpestor hund i sin lille New York-lejlighed.
Hunden Clifford tiltrækker meget opmærksomhed.
Det gør ham til en stor attraktion, ikke mindst for
folk som gerne vil have fat i den specielle hund. Et
eventyr er i vente for Emily, når Clifford kommer på
afveje.

Censur: 11 år – Spilletid: 127 min. – Engelsk tale/danske tekster

29-30/10-2022

Den magiske juleæske
Censur: 7 år – Spilletid: 81 min. – Dansk tale

19-20/11-2022

Forsvundet til Hallloween
Censur: 7 år – Spilletid: 87 min. – Dansk tale

Grinchen

7-8/1-2023

Censur: Alle – Spilletid: 92 min. – Dansk tale

Censur: 7 år – Spilletid: 80 min. – Dansk tale

4-5/2-2023

Censur: 7 år – Spilletid: 106 min. – Dansk tale

25-26/3-2023

Barneys liv er ikke nemt. Hans far arbejder
hjemmefra som sælger, hans bedstemor er
pinlig, og så er han det eneste barn, der ikke har
en talende Bubble-bot som bedste ven. Barney
føler sig derfor udenfor fællesskabet. Da hans far
og bedstemor får skaffet en robot til ham, virker
den ikke, som den skal, og Barney må derfor selv
oplære sin robot-ven i, hvad venskab er for en
størrelse.

Søskendeparret Asger og Petra har for nyligt
mistet deres far. Petra elsker halloween, men i år
gider Asger ikke deltage. Da Petra forsvinder,
må Asger spørge sin nabo Esther om hjælp.
Sammen med drengen Svend bevæger de sig ud
i den skøre halloween-aften. Her skal de klare
sig igennem en lang række udfordringer, hvis de
vil redde Petra og finde ud af, hvad halloween
også handler om.

19-20/11-2022

Robotbror

7-8/1-2023

Censur: 7 år – Spilletid: 84 min. – Dansk tale

Vi er i en nær fremtid, hvor alle børn har deres
egne menneskelignende robotter. 11-årige
Alberte har desværre en virkelig forældet én af
slagsen, og hun mobbes derfor i skolen. Men
hendes popularitet vender, da hun får den
nyeste humanoid-model på markedet. Alberte
begynder efterhånden at føle en ægte forbindelse til sin nye robot, Konrad – men kan man
overhovedet være venner med en robot?

Den gyldne jord

Censur: 7 år – Spilletid: 96 min. – Udenlandsk tale/danske tekster

Pigen Martha Jane er i 1863 med en konvoj på
vej mod et bedre liv i Vesten. Da hendes far
kommer til skade, er det Martha, der må køre
familievognen, passe hestene og forsørge
familien. Det er hårdt og udfordrende, og
alligevel har Martha aldrig følt sig så fri. Men
ikke alle ser positivt på Marthas fritænkning.
Ondt bliver værre, da Martha bliver anklaget for
tyveri og må flygte.

Ron - virker næsten altid

CODA

Censur: 13 år – Spilletid: 111 min. – Udenlandsk tale/danske tekster

4-5/2-2023

Vi følger en lille familie, der lever i et nomade-samfund i pagt med den barske natur i
Mongoliet. Deres 11-årige søn drømmer om at
deltage i en talent-konkurrence, mens det lille
samfund trues på deres eksistensgrundlag, da
mineselskaber er ved at ødelægge deres jord i
jagten efter guld. Det er nu op til familien og
resten af nomaderne at stå imod, men overmagten er måske for stor.

Cruella

Censur: 11 år – Spilletid: 134 min. – Engelsk tale/danske tekster

25-26/3-2023

Skurke-fortællingen foregår i 1970'ernes London,
hvor den unge modedesigner Estella får arbejde
hos byens hotteste designer, Baronessen. Estella
vil dog ikke stå i skyggen af nogen! Efter at have
holdt sig tilbage hele livet får hun nu muligheden
for at udnytte sit fulde potentiale, men vil hendes
selvfundne familie også kunne acceptere hendes
sande jeg: Den egoistiske og magtbegærlige
Cruella?

11/9-2022

Teenageren Ruby er CODA-barn (Child of Deaf
Adults) og den eneste i sin døve familie, der kan
høre. Ruby forsøger at balancere sin skolegang
med det hårde arbejde ved siden af, hvor hun
hjælper sine forældre og bror med en økonomisk
presset fiskeriforretning. Men Ruby har også både
passion og talent for musik. Kan hun udleve sin
drøm uden også at svigte sin familie?

Flugt

Censur: 15 år – Spilletid: 90 min. – Dansk tale

30/10-2022

Den animerede dokumentarfilm 'Flugt' handler om
36-årige ”Amin”, der ankom til Danmark som et
uledsaget flygtningebarn for over 20 år siden. I
løbet af en række interviews fortæller Amin om sin
farefulde flugt fra Afghanistan til Danmark. Han
fortæller om sin lykkelige barndom i 80’ernes Kabul,
der blev erstattet af et liv på flugt, efter den
nådesløse borgerkrig forvandlede byen til en
krigszone.

The Nightmare Before Christmas
Censur: Alle – Spilletid: 76 min. – Engelsk tale/danske tekster

I sin kolde hule på bjerget over Hvemstrup bliver
den ensomme Grinch irriteret over larmen – og
det er værst i juletiden, når der synges og festes.
I år har byens borgmester proklameret den
største julefest nogensinde, så Grinchen beslutter sig for at sætte en stopper for de planer.
Imidlertid kolliderer hans plan med de planer,
som pigen Cindy-Lou har lagt. Bliver det mon jul
i år i Hvemstrup?

11-årige Buster Oregon Mortensen er fuld af
magi og kærlighed. Han hjælper sin familie og
sin gamle ven Hr. Larsen, der også er en ”magiens mester”! I denne sommerferie får Buster
chancen for at vise alle, hvad han kan på byens
talentshow. 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.

Calamity Jane: Vestens vilde datter

29-30/10-2022

Censur: Alle – Spilletid: 90 min. – Engelsk tale/danske tekster

Den otteårige Julius bor på et børnehjem og
glæder sig meget til jul. Men juleglæden fordufter, da de andre børn afslører, at Julemanden
bare er børnehjemmets forstander, som har
klædt sig ud. Julius har dog en magisk juleæske,
som trækker ham ind i en magisk verden. Her er
Julemanden ikke bare ægte - han er også
forsvundet, og nu må Julius redde dagen, inden
den onde Krampus ødelægger juleaften.

Buster

10-11/9-2022

Teengruppe

Forskeren Dr. Lily Houghton rejser fra England til
Amazonjunglen og hverver skipperen Franks
tvivlsomme tjenester til at guide hende ned ad
floden for at finde et gammelt træ med helbredende evner og kraften til at ændre lægevidenskabens fremtid. Men som det forsvundne træs
hemmeligheder afsløres, øges indsatsen for Lily
og Frank, og deres skæbne - og menneskehedens - hænger i en tynd tråd.

Drengepigen George glæder sig til at tilbringe
sommerferien sammen med sin hund Timmy. I
stedet bliver hun bedt om at være sammen med
sine fætre Julian og Dick og deres lillesøster Anne
mens hendes far, Quentin, arbejder på et
hemmeligt forskningsprojekt. Men børnene
opdager, at nogen er ude efter Quentin og hans
opfindelse. Heldigvis er vennerne ikke bange for
at kaste sig ud i vilde eventyr.

Julemandens hjælper, rensdyret Niko, bor alene
sammen med sin mor, Luna. Men da Luna finder
en ny kæreste, får Niko også en ny halvbror ved
navn Jonni, som han ikke er ret glad for. Niko tager
en dag ud og leger med sine venner og efterlader
Jonni, men da de kommer tilbage, er halvbroren
blevet kidnappet af Hvide Ulv, der vil besejre
rensdyrene og overtage magten i vildmarken.
Hvad gør Niko nu?

Minions: Historien om Gru

Jungle Cruise

De to søskende Op og Ed er flummere, som er
nuttede donut-formede dyr. Ved et uheld rejser
de fra år 1835 og frem til nutidens Shanghai. Her
ser de for første gang trafik, smager fastfood og
det værste af det hele… de opdager, at alle
flummere er uddøde! Nu er det op til det gakkede
par at redde sig selv og sikre deres arts overlevelse. Ja, hvem ved, måske kan de endda ændre
på historiens gang?

Ingen har nogensinde fejlet så hårdt i at prøve at
være gode som Hr. Ulv, Don Piranha, Mister Haj,
Tarantula og Sir Slange, for der har aldrig været
fem så berygtede skurke som vennerne i banden
Bad Guys. Da de bliver sat under lås og slå, mægler
Hr. Ulv en aftale, som skal komme dem alle fem til
gode: Bandens barske medlemmer vil nu fremover
kun gøre gode gerninger. Men kan de holde ord?

Nico 2 – De Flyvende Brødre

10-11/9-2022

Juniorgruppe

20/11-2022

Jack Skellington er Græskarmand i Halloweentown.
Han er vellidt og god til sit arbejde, men det keder
ham altid at skræmme menneskene til Halloween.
En dag opdager han eksistensen af den idylliske
Juleby, regeret af Santa Claus, og han får den ide,
at Halloweentown skal kidnappe julemanden og
holde jul på deres egen måde.

Marry Me

Censur: Alle – Spilletid: 112 min. – Engelsk tale/danske tekster

8/1-2023

Da musikerne Kat og Bastian skal giftes foran et
globalt publikum, lærer Kat få sekunder før, at
Bastian har været hende utro. Kat beslutter sig
derfor for at gifte sig med en tilfældig mand
blandt publikum. Her peger hun på den fraskilte
matematiklærer Charlie. Hvad der begynder som
en vild impulshandling udvikler sig snart til en
uventet romance mellem to mennesker fra helt
forskellige verdener.

Comedy Queen

Censur: 11 år – Spilletid: 93 min. – Udenlandsk tale/danske tekster

5/2-2023

Den 13-årige Sasha har bestemt sig for at blive
standupkomiker. Allerhelst vil hun have sin far til
at le, fordi han græder, når han tror, at ingen kan
høre ham. I hjemmet vækker alt minder om mor,
som ikke længere lever, og lige bag øjnene
brænder tårerne. I smug laver Sasha en liste over
alle de ting, som hun er nødt til at gøre for at
overleve sorgen. Fremfor alt: Blive en Comedy
Queen!

Top Gun: Maverick

Censur: 11 år – Spilletid: 131 min. – Engelsk tale/danske tekster

26/3-2023

Piloten Pete "Maverick" Mitchell skal træne nogle
rekrutter op til en yderst vanskelig mission. Blandt
gruppen af unge jagerpiloter er Bradley "Rooster"
Bradshaw, som er søn af hans gamle partner
"Goose", hvilket medfører udfordringer. Mitchell
kæmper med støtten fra sine overordnede, og
selvom hans frygtløse, grænsebrydende stil hører
fortiden til, bliver der alligevel brug for "Maverick".

