Skibby Kino
December 2022

Den 11. december.
OperaKino - NØDDEKNÆKKEREN,
Wien sæson 2017
Længde 120 minutter eksklusiv pause
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!
Ingen kender dagen - kl 13.30
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27 Avatar - The Way of Water
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OperaKino: Nøddeknækkeren
11 - kl.14.00
Smukke sind

JULELUKKET

100 kr.
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12 The Lost King

85 kr.

Tir

13 The Lost King

85 kr.

Ons

14 The Lost King
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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

65 kr.
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NORMAL SPILLETID ER KL. 19.30
BØRNEFORESTILLING ER KL. 14.00
BABY BIO ER KLOKKEN 11.00
SENIOR BIO ER KLOKKEN 13.30
KinoCaféen er åben en time før hver forestilling.
Få 10% hos Drop Inn og Skibby Burgerhouse
med billet til dagens forestilling.

Den 1. december - 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 3. december. Julemandens datter 3
Længde 92 minutter - Frarådes børn under 7 år
Der er indkaldt til møde,
men spændingen afløses
af et chok, da rektor
aflyser julen.
Han virker konfus, og
det bliver hurtigt klart, at
han er fanget i et juletraume fra hans unge
dage som julemand.
Lucia sætter sig for at
opklare, hvad der skete,
og med hjælp fra den
yngre elev, Elias og en
magisk tidsmaskine, rejser
hun tilbage i tiden i håbet
om at redde julen.
Fra den 8. december. Smukke sind
Længde 92 minutter - Frarådes børn under 7 år
Mange forandringer i
livet begynder med et
tilfældigt møde. Igor Parat
arbejder som cykelbud og
leverer økologiske grøntsager. Han er født med
spastisk lammel-se og har
problemer med at tale.
Han er intelligent men har
svært ved det sociale.
I sin fritid lever Igor
derfor et isoleret og
tænksomt liv i selskab
med filosoffer som
Nietzsche, Sokrates og
Spinoza.
Fra den 19. december. Den perfekte chef
Længde 120 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Blanco driver et familieforetagende og håber på
at modtage en særlig
udmærkelse for sin
indsats, men så skal alt
også stå snorlige. Og det
kniber det med.
En fyret medarbejder er
på hævntogt. Blanco
næstkommanderende er
ude i en eksistentiel krise.
Og så er der assistenten,
som kunne være Blancos
datter, men som han ikke
desto mindre har et alt for
godt øje til.

Den 2. & 3. december 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 4. december. Krysantemum
Længde 101 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Den unge mand Anders,
driver ulovligt salg af
fyrværkeri i sin fritid.
Han har ikke talt med
sin far Thomas i årevis på
grund af en familietragedie, der rev dem fra
hinanden, men nu er de
tvunget til en genforening,
hvis fødegården skal
reddes.

Fra den 12. december. 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.
Fra den 27. december. Avata 2
Længde 190 minutter
Avatar: The Way of
Water er James
Camerons efterfølger til
science fictioneventyret
Avatar fra 2009.
Fortællingen er én ud af
i alt fire efterfølgere til den
første film om de høje,
blå, menneskelignende
væsner, Na’vi.
Jake Sully og Neytiri får
et barn, og der vil følge
flere Na’vi-børn samt et
menneske-barn født på
militærbasen Hell’s Gate.

