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TORSDAG D. 3. NOVEMBER KL. 9.30 – PANS LABYRINT (2006, 
1t 58min)

Den  12-årige  Ofelia  ankommer  med  sin 
højgravide mor til en øde egn i Nordspanien 
i  1944,  hvor  Ofelias  nye  far  Kaptajn  Vidal 
jager partisaner i  skovene. I  denne brutale 
verden møder Ofelia en fe, og før hun ved af 
det,  skal  Ofelia  gennemgå  tre  prøver  før 
fuldmåne. 

TORSDAG D. 10. NOVEMBER 
KL. 9.30 – TREE OF LIFE 
(2011, 2t 13min)
I  Texas  i  1950erne  forsøger  sønnen  i 
familien  O'Brian  at  bearbejde  sorgen 
over  sin  lillebrors  død  som  19-årig.  I 
erindringen  gennemlever  han 
familielivet  og  den  splittede  barndom 

med den barske far og den blide mor.

TORSDAG D. 17. NOVEMBER KL. 9.30 – JOY (2015, 2t 4min)
Filmen  'Joy'  er  en  biografisk 
fortælling  om  opfinderen  af  den 
banebrydende  "Miracle  Mop".  Med 
to  børn  og  et  forlist  ægteskab  har 
den voksne alenemor nok at se til. 



Mens familieproblemerne eskalerer, kommer den nedslåede kvinde på en idé til et 
produkt, som andre husmødre også kan få gavn af: Hun vil opfinde en moppe, der kan 
vrides  uden  at  bruge  hænderne.  Mirakelmoppen  har  potentiale  til  at  blive  en 
kæmpesucces i de amerikanske hjem, men forude venter adskillige udfordringer.

TORSDAG D. 24. NOVEMBER KL. 9.30 – MAGIC IN THE 
MOONLIGHT 

(2014, 1t 33min)
Stanley  er  tryllekunstner,  men  særdeles 
skeptisk over for det overnaturlige. Han er 
ekspert i at afsløre såkaldte clairvoyante. 
Han  kaldes  til  Sydfrankrig  for  at  afsløre 
Sophie,  men  kan  ingen  fiduser  finde. 
Måske  er  der  mere  mellem  himmel  og 
jord? 

TORSDAG D. 1. DECEMBER KL. 9.30 – GULDKYSTEN  (2014, 1t 

49min)
Året er 1836, og den unge botaniker Wulff bliver sendt et år til Afrika af den danske 
konge  for  at  tilse  arbejdet  med  en  kaffeplantage.  Bag  sig  har  han  sit  livs  store 
kærlighed, foran sig har han et eventyr, der vil føre ham ind i ukendt land, og som vil  
ændre  hans  unge liv  for  altid.  Slavehandlen  er  for  længst  ophørt  ved  de  danske 
handelsforter på Guldkysten, men da Wulff oplever, at hans plantager bliver hærget af 
de indfødte selv, føres han på sporet af en større konspiration, som viser sig at trække 
tråde helt ind i guvernementets inderste. 

TORSDAG D. 8. DECEMBER KL. 9.30 – TO PRISBELØNNEDE 
KORTFILM

HELIUM (2014, 23min)



Drengen  Alfred  ligger  dødeligt  syg  på 
hospitalet. Han bliver gode venner med 
den  excentriske  rengøringsmand  Enzo, 
og  sammen  udvikler  de  en  magisk 
fantasiverden,  Helium,  som  Alfred 
drømmer sig ind i. Enzos historier bliver 
et tilflugtssted fra dagene på hospitalet, 
og det får Alfred til at genfinde glæden 
ved livet.

GRANTRÆET (2011, 27min)
Som  kogle  bliver  grantræet  bortført  og 
må slå rødder og vokse sig stor langt væk 
fra  sin  familie.  Det  håbefulde  træ  har 
ellers store ambitioner om at vokse ind i 
himlen og gøre det godt.  Vi  ser  verden 
passere forbi gennem træets øjne, mens 
det  utålmodigt  venter  på  at  vokse  sig 
endnu  højere  og  mere  fyldigt  end  de 

omkringstående træer og ihærdigt forsøger at modstå de genvordigheder, et træ 
bliver udsat for i skoven. Indtil den dag i december, hvor en lille dreng forelsker sig  
i træet. 

TORSDAG D. 15. DECEMBER KL. 9.30 – NIGHTMARE BEFORE 
CHRISTMAS 
(1993, 1t 17min)



Filmen  'The  Nightmare  Before 
Christmas' handler  om  Jack  Skellington, 
Halloweens  Græskarkonge,  der  keder  sig 
efter de samme gamle tricks år efter år. Jack 
længes efter noget anderledes – noget mere 
– og finder det, da han nærmest falder over 
det  magiske  Christmas  Town! Men  Jacks 
drøm  om  at  blive  den  nye  julemand 
mislykkedes, og det er nu op til kludedukken 

Sally, der forguder ham, at få alting til at passe sammen igen.

TORSDAG  D.  22.  DECEMBER  KL.  9.30  –  NØDDEBO 
PRÆSTEGÅRD (1934)

Der  afholdes  jul  på  en  gammel 
præstegård  på  landet.  De  tre 
studerende  brødre  Gamle,  "Corpus 
Juris" og Nicolai bliver henrykte for at få 
en invitation til at holde jul hos præsten 
i Nøddebo. At der også er et par unge 
døtre i præstegården gør naturligvis det 
hele  endnu  mere  fornøjeligt.  Det  er 
første  gang,  Nicolai  skal  med,  så  han 

kender ikke noget til sine storebrødres forelskelse i de to piger og falder pladask for 
dem, idet han går ud fra, at de heller ikke kan stå for hans charme. Det går nu ikke  
helt efter hans hoved.


