Spor 2/4.-7. klasse — org. film DANSK TEKST
RAMBO LAST BLOOD
Actionfilmen har den
levende legende og
muskelmand Sylvester
Stallone tilbage i sin
ikoniske karakter John
Rambo. Denne gang i
kamp mod et dødsensfarligt mexicansk narkokartel, der har kidnappet
en god vens datter.
’Rambo: Last Blood’ er
det femte - og måske
sidste - kapitel om enmandshæren, og filmen
lægger sig stilmæssigt
mere op ad den første
film med sit fokus på
karakteren mere end nedpløkningen af bad guy.
FILM NR. 3 på Spor 2 

ca. 100 min.

Ad Astra
Science fiction-filmen foregår i en nær fremtid,
hvor astronauten Roy
McBride sendes på en
tophemmelig rummission
for at finde frem til sandheden om sin egen far.
Faren forsvandt 30 år tidligere på en ekspedition,
der skulle bevise eksistensen af udenjordisk
liv. Nu er der tegn på, at
faren stadig er i live, men
desværre ser legendens
tilbagevenden ud til at
true jordens fremtid.
’Ad Astra’ er frigivet i 50året for månelandingen.
FILM NR.4 på spor 2 

ca. 100 min.

Spor 1 - Børn 0.-4. klasse kl.16.15

BØRNE BIO

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15
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Filmklubbens datoer efterår 2019

MARIBO — Kulturværket

MARIBO - KULTURVÆRKET
NAKSKOV - TEATERSALEN

Onsdag d. 5. februar - Small Foot
Mandag d. 23. marts - Toy Story 4
Onsdag d. 15. april - Fra fjender til venner
Tirsdag d. 5. maj - Goose Boy
Torsdag d. 6. februar - Fast & Furious
Tirsdag d. 24. marts - Alpha
Torsdag d. 16. april - Rambo last blood
Onsdag d. 6. maj - Ad Astra

——————————————————-

NAKSKOV — Teatersalen
Spor 1 - Børn 0.-4. klasse kl.16.15
Tirsdag d. 18. februar - Small Foot
Tirsdag d. 31. marts - Toy Story 4
Tirsdag d. 28. april - Fra fjender til venner
Tirsdag d. 12. maj - Goose Boy

Spor 2 - Børn 4.-7. klasse kl.16.15
Onsdag d. 19. februar - Fast & Furious
Onsdag d. 1. april - Alpha
Onsdag d. 29. april - Rambo last blood
Onsdag d. 13. maj - Ad Astra

Priser:
Spor 1 eller Spor 2 ( 4 film ) : 
Mix* se 4 film fra 2 spor	

kr.100,kr.125,-

Kontakt:
louis@filmklubbenlolland.dk - tlf: 20 86 86 48
eller:
carsten@nytlolland.dk - tlf: 22 23 34 08

Indskrivning MARIBO onsdag den 15. januar

fra kl.15—18 i Kulturværkets Cafe.
Indskrivning NAKSKOV tirsdag den 21. januar

fra kl.15—18 v. Nakskov Teatersal.
- eller via vor hjemmeside allerede nu:

www.filmklubbenlolland.dk

Spor 1/0.-4. klasse — alle film m.DANSK TALE

Spor 1/0.-4. klasse — alle film m.DANSK TALE

Spor 2/4.-7. klasse — org. film DANSK TEKST

SMALLFOOT

ANGRY BIRDS 2 - FRA FJENDER TIL VENNER
Familiefilmen ’Angry
Birds 2 filmen’ er en opfølger til Angry Birds og
denne gang må fuglene
og grisene helt utraditionelt slå sig sammen
for at gå i krig mod en
ny og fælles fjende. De
ikke-flyvende vrede fugle og de grønne grisebasser er tvunget til at
begrave stridsøksen og
skubbe de evige skænderier til side, da en ny
trussel har meldt sig på
banen. Både fuglenes
og grisenes øer er i fare,
så Red, Chuck, Bomb og Mighy Eagle rekrutterer
Chucks søster Silver...
FILM NR. 3 på spor 1
Ca. 96 min

Fast & Furious HOBBS & SHAW
De to hårdtslående
mænd på hver sin side
af loven, den tidligere
FBI-agent Luke Hobbs og
den kriminelle Deckard
Shaw, bliver tvunget til
at arbejde sammen, da
en ny fjende truer verdensfladen. Navnet er
Brixton, en cyber-genetisk forstærket anarkist,
der har fået fingre i et
dødbringende biologisk
kampmiddel, som kan
forandre menneskeheden
for altid. ’Fast & Furious:
Hobbs & Shaw’ genforener to af de mest karismatiske karakterer fra
franchise
FILM NR. 1 på spor 2
Ca. 134 min

I animationsfilmen
’Smallfoot’ bor den unge
yeti Migo i en landsby i
bjergene, hvor man ikke
sætter spørgsmålstegn
ved sin omverden. En
dag finder Migo noget
han troede var en myte
– et menneske. Ingen
i hans landsby tror på
ham, og det sætter ham
ud på en rejse for at
bevise overfor sin landsby, at de såkaldte ’smallfoots’ eksisterer. Hans
afsløring skaber splid i
den lille landsby.
FILM NR. 1 på spor 1
Ca. 96 min

OBS ! Check altid vores hjemmeside www.filmklubbenlolland.dk for evt. ændringer
TOY STORY 4
Animationsfilmen er den
seneste film i serien om
Woody, Buzz Lightyear og
det andet levende legetøj.
Filmen følger tiden efter
Anders, hvor legetøjet nu
lever hos den nye ejer
Bonnie. Woody oplever
oftere og oftere at ende
i skabet, mens Bonnie
leger med de andre ting.
Da familien drager på
bilferie, skal alt legetøjet
med, også Bonnies helt
nye hjemmelavede legetøj Forky, der har svært ved at finde sin nye plads
i verden.
Ca. 89 min
FILM NR. 2 på spor 1 

GOOSE BOY
Familiefilmen ’Gooseboy’ er en ny historie fra
makkerparret Wikke-Rasmussen, som tidligere
har stået bag de populære børnefilm Hannibal
& Jerry, Flyvende Farmor
og Der var engang en
dreng. Drengen Viggo
bruger det meste af sin
vågne tid på at spille spillet Gooseboy, men det
ændrer sig pludseligt.
Det sker, da en talende
gås ved navn Nissemand
styrter ned på Viggos
altan og brækker sin vinge.
FILM NR. 4 på Spor 1

Ca. 87 min.

ALPHA
Det episke drama finder sted i Europa for 20.000
år siden og følger den
unge jæger Alpha, som
må kæmpe for sin overlevelse: På sin første jagt
såres han dødeligt og
overlades til sig selv med
henblik på at dø. Da han
kommer til sig voldsomt
forslået og tilsyneladende
helt alene - beslutter han
sig for at ville overleve
og lære at navigere i den
barske og uforsonlige
ødemark. I mødet med
en ulv, som er blevet efterladt af sin flok, beslutter Alpha sig modvilligt
for at gøre den tam.
FILM NR. 2 på spor 2 
Ca. 94 min

