UGE 19
Mor-datter film i Byens Bio – men far kan også se med!
Luk solskinnet ind spiller videre mandag til onsdag, se omtale her.

Lady Bird insisterer den 17-årige
hovedperson i Greta Gerwigs film af samme
navn på at kalde sig selv, og ligesom en
fugleunge skal lære at flyve fra reden, følger
vi gennem et år Christine McPhersons
(fremragende spillet af irske Saoirse Ronan)
frigørelse fra barndomshjemmet, men vi
følger også moderens (lige så fremragende
spillet af Laurie Metcalf) kampe for at
datteren skal flyve korrekt – og det er ikke
nemt for nogle af dem!
Filmen foregår i Sacramento, USA over ét år – 2002 - og viser, hvordan reaktionen på 11/9
2001 påvirker den almindelige borger, men først og fremmest handler den om evigtgyldige
temaer i den frigørelsesproces, vi alle har været – eller – skal igennem som teenager. Og
så handler den om følelser – ikke kun i forhold til hinanden, men også om at have følelser
– og hvordan de skal tackles. Den oscarnominerede instruktørdebut er delvist inspireret af
Greta Gerwigs eget liv i 2002 – i Sacramento - men hun har formået at stille sig på alle
karakterers side i en både morsom, rørende og aktuel film, som inviterer til en mor-datter
tur i biffen, og så kan far se den en anden dag – for også han kan blive klogere på både
kone og datter!
I uge 19 er der eftermiddagsfilm alle dage fra torsdag til søndag.
Torsdag/fredag animationsfilmen Vitello! Unge læsere og
deres forældre vil sikkert kende Vitello fra bogserien af
Kim Fupz Aakeson. Drengen Vitello bor med sin mor i et
rækkehus ved Ringvejen. Han får masser af spaghetti
med smør og riveost, og Vitello er egentlig meget godt
tilfreds med sit liv og sine venner, Max, Hasse og
møgungen William. Men han savner en far. Vitellos mor
siger, at hans biologiske far er en sjuft, så Vitello må selv
tage affære. For en far skal han da ave!
Det er Dorte Bengtssons første film som instruktør.
Lørdag/søndag er John Stevensons
animationsfilm Mesterdetektiven Sherlock
Gnomes, som vises. Filmen er en fortsættelse til
Gnomeo og Julie, som er flyttet til en ny have.
Deres nye liv trues imidlertid, da nogle skurke
kidnapper alle havenisser i London.
Mesterdetektiven Sherlock Gnomes og hans
tro væbner Dr. Watson bliver nu tilkaldt for at
opklare mysteriet. Sammen med Gnomes og
Julie drager på afsted på jagten efter nisserne.
Det bliver starten på en vild rejse igennem
Englands hovedstad, hvor alverdens farer truer.
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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