UGE 15
Fremtidsfilm med firserpræg i Byens Bio
The Shape of Water spiller videre mandag til onsdag, se omtale her.

Byens Bio viser i denne uge Ready
Player One, en scifi-film instrueret af
Steven Spielberg. Handlingen i filmen
foregår i år 2045 og udspiller sig i en
virtuel verden, OASIS, hvor
befolkningen gennem hver deres
avatar spiller sig til en flugt fra en
virkelig verdens økologiske og
økonomiske sammenbrud.
I spillets verden prøver
hovedpersonen Wade (Tye Sheridan)
at kæmpe sig frem til de nøgler, som
giver ham retten til at herske over
hele den virtuelle verden. Med de
evner, han har for spillet, bliver han samtidig mål for en organisation af kriminelle, IOI, der
ledes af den veloplagte onde skurk (Ben Mendelsohn), der kun ønsker magten for at
misbruge den. Wades spil fører ham og et hold af medspillere sammen i et forsøg på at
redde verden.
Filmens Gamerunivers er fyldt med musikalske og visuelle referencer til 1980’ernes
popkultur, hvilket har fået anmelderen fra DR til at omtale Spielbergs nyeste film som ”et
eventyr, der er for hele familien”.
Torsdag aften vises filmen Django om den verdensberømte guitarist Django Reinhardts
flugt fra et tysk besat Paris i 1943. Django havde sigøjnerblod i årerne og var derfor særligt
udsat under nazismen. Han trodsede den konstante livsfare, og end ikke Europas fald
omkring ham kunne få ham til at stoppe med at spille sin musik.
Eftermiddagsfilmen er animationsfilmen Hulemanden Sten der foregår i en forhistorisk tid.
Hulemanden Sten bor med sin ven, Grøffe, i et snurrigt stenaldersamfund. Stens drøm er
at drage ud på mammutjagt, men da stenalderbyen bliver invaderet af den arrogante Lord
Snøp fra bronzealderbyen, får Sten chancen for at agere helt. Han udfordrer Lord Snøp til
en fodboldkamp mellem stenalderstammen og bronzealderholdet, med stenalderdalen
som indsats.
Filmen er skabt i animationsstudiet Aardman der også har produceret Flugten fra
Hønsegården samt F for Får!
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