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Et musikalsk foredrag af Kim Sjøgren:
Violinens fantastiske historie.
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Violinens fantastiske historie
et musikalsk foredrag af Kim Sjøgren
Koncertbillet: 260,- kr.
- Koncert kl. 19.00
Koncert + oste/pølsebord 335,- kr.
- Spisning kl. 17.30
"Først til mølle princippet" - der er plads
til 50 spisende i caféen
Resterende billetter sælges på dagen
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15
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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

Fre

80 kr.

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.

Fra den 25. august. Bamse BKD Premiere
Længde 92 minutter - Frarådes børn under 7 år
BAMSE er en hyldest til
den folkekære danske
musiker, der har givet os
klassikere som
”Vimmersvej”, ”Hvorfor går
Louise til bal” og ”I en lille
båd der gynger”.
Flemming bliver som
den eneste af 12
søskende bortadopteret.
Hans adoptivfar ønsker
at Flemming skal overtage
familiens fabrik, men
musikken vinder og han
bliver frontmand i Bamses
Venner.
Fra den 5. september. Downton Abbey: En ny æra
Længde 125 minutter - Tilladt for alle
Endelig er det historiske
drama om familien
Crawley og deres trofaste
tjenerstab tilbage i
biografen.
Den første film fulgte et
kongeligt besøg af kongen
og dronningen af England
hos familien Crawley og
tjenestefolkene på
Downton Abbey, og blev
behørigt afsluttet med et
bal, som kun passer sig
for den kongelige familie.
Hvilket kun lover godt.

Fra den 9. september. Last Seen Alive
Længde 95 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Will Spann skal køre sin
ekskone, Lisa, til hendes
forældre, da hun pludselig
forsvinder ved et stop på
tankstationen.
Will kontakter politiet,
der ikke er til stor hjælp,
og som mistænker ham
for at stå bag.
Fast besluttet på at finde
Lisa bliver Will kastet ind i
byens underverden, mens
han flygter fra myndighederne i en hårrejsende
kamp mod uret.
Fra den 18. september. Tusind timer
Længde 102 minutter - Afventer censur
Anna og Thomas er
musikere i samme band,
som går i opløsning efter
trommeslagerens tragiske
død.
De er ikke rigtig
kærester - og dog. Anna
tager til Berlin og Thomas
på turné med en større
stjerne. En skønne dag
dukker Thomas op ved
Annas bopæl i Berlin.
Til sidst finder kærlighed
og musik sin egen vej.
Det en smuk historie!

Fra den 4. september. Poter af stål / Længde 97
minutter - Tilladt for alle, men frarådes børn under 7
Hank, en luset dagdrømmer af en hund,
befinder sig i en by fuld af
katte, der har brug for en
helt til at forsvare sig mod
en hensynsløs skurks
onde plan.
Han melder sig og får
hjælp til at træne i
samuraikunstens dyder.
Med ét står Hank som
byens eneste beskytter og
må samarbejde med sin fra naturens side - værste
fjende, for at redde byen
fra udslettelse.
Fra den 5. september. Resten af livet
Længde 111 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Filmen udspiller sig i
Sønderjylland og er et
livsbekræftende familiedrama om Egon og Maren
der mister deres voksne
søn og sammen med
deres datter, Line, skal
forsøge at finde livet igen.
Filmen handler om,
hvordan livet med ét slag
kan blive forandret for
altid. Og om hvordan
dette ikke kun påvirker det
enkelte familiemedlem,
men også selve
familierelationen.
Fra den 14. september, Ali & Ava
Længde 95 minutter - Frarådes børn under 7 år
Et gribende, humørfyldt
drama om folk, der er,
som folk er som flest.
Ali er en energisk
musikfreak, der arbejder
som vicevært og holde sin
skilsmisse hemmelig.
Ava ernærer sig som
underviser og holder
ellers sammen på sin
familie.
De to mødes lidt
tilfældigt, bliver venner og
snart også mere end det,
ført sammen af musikken.
Fra den 29. september. Hvor flodkrebsene synger
Længde 125 minutter - Tilladt for børn over 11 år
Filmen handler om Kya,
en forladt pige, som selv
har fundet vej til voksenlivet i de farlige
marskområder i North
Carolina.
Gennem mange år har
rygterne om ”Marskpigen”
hjemsøgt Barkley Cove.
Draget af to unge
mænd fra byen begynder
Kya at åbne sig. Men da
en af mændene bliver
fundet død, bliver Kya
straks udråbt som den
hovedmistænkte.

