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JULEMANDENS DATTER

Den danske julefilm ’Julemandens datter’ 
foregår i Grønland hvor den 12-årige Lucia 
bor sammen med sin mor Claudia og sin far 
Julius, bedre kendt som julemanden.
Lucia går på den internationale julemands-
skole, og vil så gerne være julemand. Det 
må hun bare ikke, for det er kun drenge der 
får lov til at gå i julemandsklassen. Det syn-
tes hun er uretfærdigt og efter hun fortsat 
protesterer, giver Julemandsskolen hende 
én chance.
Pigen skal opfylde menneskedrengen 
Alberts største juleønske; at hans far, der er 
ramt af en mystisk sygdom, bliver rask. Det 
bliver starten på et forrygende juleeventyr 
med en rejse til Danmark.
Holdet bag filmen har tidligere udsendt fa-
miliefilmen Emma & Julemanden - Jagten på 
Elverdronningens hjerte, mens instruktøren 
bl.a. står bag Fantasten.

UGE 46 OG 47

BOHEMIAN     
RHAPSODY
14. NOV KL. 19.30

DEN TID PÅ ÅRET
15. - 25. NOV KL. 19.30 

NØDDEKNÆKKEREN
17. NOV KL. 14.00

JULEMANDENS 
DATTER
18. + 24. - 25. NOV KL. 14.00

DEN TID PÅ ÅRET

Julefilmen ’Den tid på året’ er den første 
danske film, der udelukkende udspiller sig i 
løbet af juleaften.
Filmen foregår hjemme hos ægteparret 
Katrine og Mads, der traditionens tro samler 
hele familien i håb om en stille og hyggelig 
aften, men intet går som planlagt. 
Indbyrdes intriger og nag får dog hurtigt 
ødelagt julefreden, og snart er hele familien 
uvenner, men ingen kan komme hjem, da en 
snestorm raser udenfor.
Den satiriske julefilm er instrueret af Paprika 
Steen, der også spiller rollen som Katrine, 
og hun får selskab af et stærkt cast med 
bl.a. Sofie Gråbøl, Lars Brygmann. og Jacob 
Lohmann.
’Den tid på året’ er en del af Biografklub 
Danmark 18/19.

NØDDEKNÆKKEREN OG 
DE FIRE KONGERIGER

Filmen er Lasse Hallströms filmatisering 
af Tjajkovskijs ballet og E.T.A. Hoffmanns 
roman ’Nødeknækkeren og Musekongen’.
Disney-filmatiseringen følger pigen Clara, 
der søger efter nøglen til en uvurderlig skat 
og ender i en eventyrlig verden opdelt i fire 
riger.
Clara møder soldaten Philip, en gruppe 
mus og regenterne fra tre af rigerne, og 
sammen drager de til det fjerde rige, hvor 
nøglen måske befinder sig.
Med den nye version af ’Nøddeknækkeren’ 
fortsætter Disney rækken af live action-
eventyr, som har været en stor trend de 
seneste år, med bl.a. Skønheden og Udyret 
og Junglebogen.

BOHEMIAN RHAPSODY

Det biografiske drama fortæller historien om 
det legendariske rockband Queen, der står 
bag et stærkt repetoire af udødelige hits som 
’Another One Bites The Dust’ og ’We Will 
Rock You’. 
Filmen følger bandets medlemmer med 
forsangeren Freddie Mercury i front og foku-
serer på tiden, fra Queen blev samlet i 1970 
op til deres uforglemmelige optræden ved 
Live Aid-koncerten i 1985.
I rollen som Mercury ses skuespiller Rami 
Malek, der for alvor slog igennem med serien 
’Mr. Robot’. Malek har gennemført en utrolig 
transformation og er nærmest en tro kopi af 
den ikoniske forsanger.
’Bohemian Rhapsody’ er instrueret af den 
garvede superhelte-instruktør Bryan Singer, 
og på rollelisten kan man også opleve Aidan 
Gillen, Mike Myers og Tom Hollander.
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