Skibby Kino
Juli 2022

Specielt program, kom og se de film, du ikke fik set!
Fre
Lør
&
Søn
Man
til
Tir
Ons

Tor

1
2
&
3
4
&
5
6

Miss Viborg

75 kr.

Lightyear - kl. 14.00

55 kr.

Miss Viborg

75 kr.

Lightyear - kl. 16.00

55 kr.

Coda

75 kr.

Lightyear - kl. 16.00

55 kr.

Rose

75 kr.

Fantastiske skabninger kl. 16.00

55 kr.

Rose

75 kr.

Man

18

Tir

19

Ons

20

Tor

21

Man

Tir

Ons

Tor

10

11

12

13

14

Fantastiske skabninger kl. 16.00

55 kr.

Rose

75 kr.

Fantastiske skabninger kl. 16.00

55 kr.

Coda

75 kr.

Lightyear - kl. 16.00

55 kr.

Coda

75 kr.

Lightyear - kl. 16.00

55 kr.

Top Gun 2: Maverick

75 kr.

Ternet Ninja 1 - kl. 16.00

55 kr.

Ternet Ninja 2

75 kr.
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Top Gun 2: Maverick
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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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Ternet Ninja 1 - kl. 16.00

55 kr.

Ternet Ninja 2

75 kr.

Ternet Ninja 2 - kl. 16.00

65 kr.
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Ternet Ninja 2 - kl. 16.00
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55 kr.

Top Gun 2: Maverick

75 kr.

Minions - historien om Gru 16.00

55 kr.

Top Gun 2: Maverick
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FREDAG OG LØRDAG LUKKET

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. til 3. juli. Miss Viborg
- Længde 100 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Førtidspensionisten og
tidligere skønhedsdronning, Solvej, lever helt
isoleret med vante rutiner.
På sin knallert tøffer hun
rundt og supplerer
pensionen med salg af
sine receptpligtige piller.
Naboens datter, den
rodløse og grænsesøgende Kate, aner ikke
hvad hun skal stille op
med sit liv, og i et anfald af
kedsomhed bryder hun
ind i nabolejligheden, men
overraskes af Solvej.
Fantastiske skabninger 3
- Længde 143 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Dumbledore har fået
færten af, at den
magtfulde troldmand,
Gellert Grindelwald,
forsøger at tage magten.
Han kan ikke stoppe
ham alene, så giver han
Newt Scamander, ansvaret for et frygtløst hold af
troldmænd, hekse. De
skal på en farlig mission,
imod Grindelwald.
Men når der er så meget
på spil, hvor længe kan
Dumbledore så blive ved
med at holde sig på
sidelinjen?
Coda
Længde 111 minutter - Frarådes børn under 7 år
“CODA“ er en engelsk
forkortelse og betyder
“Barn af døve voksne“.
Rudy er den eneste
hørende person, i hendes
ellers døve familie. Da
families fiskerivirksomhed
trues, og dermed familiens
levebrød, finder Ruby sig i
en svær situation.
Hun er splittet mellem,
at skulle forfølge sin drøm
om college og kærlighed
til musikken, eller om hun
skal blive i sin hjemby og
hjælpe familien.
Minions: Historien om Gru
Længde 88 minutter - Frarådes børn under 7 år
Vi befinder os i 70’erne,
hvor vi møder Gru. Han er
barn i forstæderne.
Gru er optaget af
superskurke og specielt
The Vicious 6. Han har
udtænkt en plan for at
blive ond nok, så han kan
blive medlem.
Heldigvis, hvis man kan
sige det, får han hjælp af
sine følgere, de gule,
kaosskabende minions og
en ny minion med bøjle.
De vil bygge Grus første
skurketilholdssted.

Lightyear
- Længde 104 minutter - Frarådes børn under 7 år
"Lightyear", en helt ny
biograffilm. Sci-fi-action
eventyret fortæller
historien om Buzz
Lightyear – helten, som
var inspiration til
legetøjsfiguren – ,og om
hvordan han blev den
legendariske Space
Ranger, som fik millioner
af fans i alle generationer.
Instruktør og Pixaranimator Angus MacLane,
der har vundet en Annie
Award.
Rose
- Længde 106 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Stærk og hjertevarm
fortælling om familie,
kærlighed og om, at intet
er, som man tror ved
første øjekast.
Inger, hendes søster og
svoger er på bustur mod
Paris. Bussen har knap
nået motorvejen, før Inger
delagtiggør om sin
sindslidelse.
Turen bliver en uge, de
ikke glemmer. Inger har
en skjult dagsorden, hun
indleder jagten på en tabt
kærlighed.
Top Gun 2: Maverick
Længde 135 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Efter over 30 års
tjeneste som en af flådens
bedste piloter befinder
Maverick sig præcis, hvor
han hører til.
Han presser sig til sin
yderste grænse som
testpilot og undgår med
held de forfremmelser, der
ville betyde, at han skulle
blive på jorden.
Han bliver instruktør for
en gruppe unge piloter,
som skal trænes til en
mission, hvis lige ingen
nogensinde har oplevet.
Ternet Ninja 1 / Ternet Ninja 2
Længde 81 / 90 minutter - Tilladt for børn over 11 år

