Skibby Kino
November 2022

Den 13. november. Opera - Barberen I Sevilla
Rossinis bemærkelsesværdige opera er uomtvisteligt
den mest berømte ”opera buffa” (komisk opera) i
musikkens historie.
Nu kan du få oplæst filmens undertekster med din smartphone + ørepropper. Download
app’en SubReader, det er gratis.- Scan QR koden, opsat i Kino til aftenens film!
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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. november. 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.
Fra den 5. november. Mini-Zlatan og Onkel Tommy
Længde 81 minutter. Tilladt for alle
Ella ser frem til en
drømmeuge hos sin
yndlingsonkel, Tommy.
De er bedste venner og
holder af de samme ting,
men pludselig en dag står
der en fremmed i lejligheden. Han hedder Steve og
er Tommys nye kæreste.
Drømmeugen bliver til
en mareridtsuge, hvor
Ella, med hjælp fra
klassekammeraten Otto,
på alle mulige kreative
måder forsøger at slippe
af med Steve.
Fra den 14 november . Black Adam
Længde 125 minutter - Tilladt for alle over 11 år
5000 år efter at slaven
Black Adam blev beriget
med almægtige kræfter fra
de gamle guder, for
herefter at blive fængslet,
bliver han endelig befriet
fra sin underjordiske grav.
Han er nu klar til at
udøve sin unikke sans for
retfærdighed. Vil han
være verdensskurk og
ødelægger eller dens helt
og frelser? En ting er
sikkert, DC universet
kommer aldrig til at være
det samme igen!
Fra den 22. november. Mrs. Harris Goes to Paris
Længde 115 minutter - Tilladt for alle
Rengøringsassistenten
Ada Harris forelsker sig
inderligt i en udsøgt Dior
kjole. Hun beslutter sig for
at sætte alt ind på at købe
den. Hun tager ekstraarbejde, sulter sig og ja,
kaster sig over at spille.
Da hun endelig kan
begive sig ud på sit
eventyr, bliver det et
vendepunkt, som ikke kun
vil ændre hendes syn på
sig selv, men også Diorhusets fremtid vil have
forandret sig.

Fra den 3. november. Fædre og mødre
Længde 92 minutter - Frarådes børn under 7 år
Komedie om ægteparret
Piv og Ulrik, som skal
tilkæmpe sig en plads i
forældregruppen i
datterens nye klasse.
Her møder vi forældreskabet med dominerende
personligheder og en
institutionskultur af
traditionsrige dagsordener, der glemmer
børnene.
Det er ikke småting Piv
og Ulrik skal gøre for at
blive anerkendt i
forældregruppen.
Den 7. & 8. november. House of Gucci
Længde 158 minutter - Tilladt for alle over 11 år
Filmen er inspireret af
historie om familieimperiet
bag det italienske modehus Gucci.
Med tre årtiers kærlighed, forræderi, dekadence, hævn og i sidste
ende mord ser vi, hvad et
navn betyder.
Vi følger familieimperiet
fra tiden, hvor alt stadig er
glamourøst, frem til den
skandaløse retssag, hvor
Patrizia Reggiani bliver
idømt 26 års fængsel for
at planlægge et drab.
Fra den 18. november - Ingen kender dagen
Længde 102 minutter . Tilladt for alle over 15 år
En ægtemand, en læge,
en hustru, en skoleelev og
lille datter bliver i løbet af
24 timer konfronteret med
en af tilværelsens skæbnesvangre skilleveje.
I søgen efter kærlighed,
identitet og et moralsk
ståsted, må de hver især
satse det vigtigste, vi har
mellem hinanden; tillid.
Men tilliden er sårbar,
og konsekvenserne bliver
fatale, forbudte og
pinagtigt morsomme.
Fra den 27. november. The Lost King
Længde 108 minutter - Frarådes børn under 7 år
Filmen handler om det
bemærkelsesværdige arkæologiske fund af kong
Richard den lll’s jordiske
rester begravet på en
offentlig parkeringsplads.
THE LOST KING er den
sande historie om, hvordan en 'almindelig' kvinde,
amatørhistorikeren
Phillippa Langley overvandt enhver forhindring
for at spore Richard III's
sidste hvilested og give
ham en hæderlig
begravelse.

