Skibby Kino
Oktober 2022

Søndag den 9. oktober kl. 11.00
OPERA LIVE: CINDERELLA (ASKEPOT)
Længde 160 minutter med 1 pause
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Mødelokale på 1. sal udlejes
kontakt: info@skibbykino.dk
Billetkøb og reservation: www.skibbykino.dk
Hovedgaden 33 . 4050 Skibby· Tlf. 4752 8220
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KinoCaféen er åben en time før hver forestilling.
Få 10% hos Drop Inn og Skibby Burgerhouse
med billet til dagens forestilling.

Fra den 1. oktober. Hvor flodkrebsene synger
Længde 125 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Filmen handler om Kya,
en forladt pige, som selv
har fundet vej til voksenlivet i de farlige
marskområder i North
Carolina.
Gennem mange år har
rygterne om ”Marskpigen”
hjemsøgt Barkley Cove.
Draget af to unge
mænd fra byen begynder
Kya at åbne sig. Men da
en af mændene bliver
fundet død, bliver Kya
straks udråbt som den
hovedmistænkte.
Den 3. & 4. oktober. Seniorbio Tag min hånd
Længde 107 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Alt kører for Maja. Hun
bliver snart forfremmet til
overlæge og bor sammen
med sin mand, Claes, og
teenagesønnen, Magnus.
Det kommer som et
chok, da Claes meddeler,
at han vil skilles.
Tryghedselskende Maja
er i frit fald og forsøger at
genvinde styringen over
sit liv, og kaster sig ud på
gyngende grund med en
skrantende økonomi, en
20 år yngre elsker og en
teenagesøn i problemer.
Fra den 13. oktober. Mugge og hans mærkelige
hjerne Premiere / Længde ?- Afventer censur
Første dag efter
sommerferien skal
eleverne til prøve.
Da Mugge, viser sig at
have en hjerne, der er så
mærkelig, at hans svar får
computeren til at
eksplodere, går hele
systemet i panik. Mugge
sendes omgående i
specialklasse.
Han beslutter sig derfor
for at starte sin egen
skole. En skole, hvor der
er plads til børn med
mærkelige hjerner.
Fra den 17. oktober. Skolen med magiske dyr
Længde 93 minutter - Tilladt for alle
Ida har det svært i
klassen, hvor den ledende
pigegruppe holder hende
udenfor, og der er kun en
siddeplads tilbage ved
siden af outsideren Benja.
En dag introducerer
hendes lærer dem for
Mortimer Morrison, der
rejser rundt i verden og
leder efter „magiske dyr“.
Fra nu af har Benja den
ældgamle og kloge
skildpadde Henrietta ved
sin side og Ida den
snedige ræv Rabat.

Fra den 1. oktober. Dragon Ball Super: Super Hero
Længde 100 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Den japanske
animationsfilm handler om
Piccolo og hans tidligere
elev Gohan, der begiver
sig ud på en mission for at
redde verden fra den
famøse Red Ribbon
Army. Filmens manuskript
er skrevet af den
populære mangategner
Akira Toriyama, som er
skaberen af Dragon Balluniverset og dets
karakterer. Det er den
anden film i 'Dragon Ball
Super'-serien.
Fra den 10. oktober.Don’t Worry Darling
Længde 123 minutter - Tilladt for børn over 15 år
Alice og Jack er heldige
at bo i det idealiserede
samfund “Victory" der
huser de mænd, som
arbejder på det tophemmelige ”Victory
Project”.
Mens mændene bruger
hver dag inde i hovedkvarteret, hvor de
arbejder på "udviklingen
af progressive materialer",
kan deres koner nyde
skønheden, luksussen og
udskejelserne i deres
samfund.
Fra den 13. oktober. Triangle of Sadness
Længde 147 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Filmen kaster sit
nådesløse satiriske blik
på modeverdenen og de
super rige, hvor
modellerne og nogle
milliardærer på en luksusyacht bliver ramt af en
storm. Båden synker, og
de strander på en øde ø.
I kampen om
overlevelse bliver
hierarkiet vendt rundt, og
pludselig står alle i en
nærmest postapokalyptisk
situation, hvor al
civilisation er væk.
Fra den 20. oktober. Lykkelige omstændigheder
Længde 97 minutter - Frarådes børn under 7 år
Søstrene var tætte som
børn. Men nu lever
Karoline i et forgældet
forhold. Katrine har
derimod det hele - alt,
undtagen børn.
Men da Karoline bliver
gravid ved et uheld,
udtænker Katrine en
snedig plan. Katrine
betaler søsterens gæld og
lidt til – og får til gengæld
hendes kommende baby.
Den aftale kan Karoline
ikke sige nej, men intet
går som planlagt.

