
UGE 16-17:   DUMBO      
 Cirkusdirektøren Max Medici sætter den tidligere stjerneartist Holt og hans børn, Milly og Joe, til at passe 
en nyfødt elefant, hvis overdimensionerede ører gør ham rent til grin i det stærkt skrantende cirkus. Men 
da de opdager, at Dumbo kan flyve, får cirkusset ny vind i sejlene og gør sig bemærket hos 
forretningsmanden V.A. Vandevere, der får den spøjse tykhud med i sin nye forlystelsespark, 
Drømmeland, indtil Holt opdager, at der bag Drømmelands glitrende facade gemmer sig nogle dystre 
hemmeligheder.                                                                  1:50 / 80,-  

                    

15.-21. apr. kl. 15:00       22. apr. kl. 13:30    27./28. apr. kl. 15:00 
 

UGE 16-17:    BRITT-MARIE VAR HER                           
 Da 63 årige Britt-Marie forlader sin mand efter 40 års ægteskab, bliver hun tvunget til at tage sit liv op til 
revision – gøre op med gamle vaner for at møde den nye verden. Britt-Marie havner helt tilfældigt i den 
lille flække Borg, hvor livet nærmest står stille for byens få indbyggere. Men – der er nogen, der på trods, 
drømmer stort i Borg og puster liv i Britt-Maries nyvundne tro på livet og fremtiden. Måske er det aldrig 
for sent at starte med at leve livet? Måske kan hun mod alle odds falde til og gøre en forskel? 
                                                                                                                                                                            1:30 /80,-   

15. - 17.apr. kl.18:00  18. - 21. apr. kl. 18:30     22. apr. kl. 16:00 

 

UGE 16-17:    CUTTERHEAD                          
 PR-medarbejderen Rie er på besøg i en tunnelboremaskine 20 meter under Københavns gader for at 
portrættere det velsmurte europæiske samarbejde i metrobyggeriet, da en ulykke spærrer hende inde i 
et trykkammer sammen med den kroatiske borebisse Ivo og hans unge kollega Bharan fra Eritrea. Ilten 
begynder hurtigt at slippe op og panikken spreder sig i det klaustrofobiske borehoved. Et livstruende 
kapløb med tiden sætter i gang, og Rie, Ivo og Bharan må trods forskellige verdensopfattelser lægge deres 
liv i hinandens hænder for at finde en vej ud af trykket, varmen og mudderet før det er for sent. 

                                                                                                                                                                                                    1:25 /80,-   

18. - 21. apr. kl. 20:30     22. apr. kl. 19:30 

 

UGE 17-18:   AVENGERS– ENDGAME     DK-PREMIERE                                  
Fjerde kapitel i Avengers-sagaen er kulminationen på en episk historie fortalt over 22 indbyrdes 
forbundne Marvel-film.  
Efter det på gruopvækkende vis lykkedes Thanos at udslette halvdelen af alt liv i universet og tynde 
voldsomt ud i Avengers' rækker, må de tilbageværende superhelte indse, hvor skrøbelig vores virkelighed 
er – og hvilke ofre, der må bringes for at beskytte den - og satse alt i det endelige opgør i Marvel Studios' 
storslåede afslutning på 22 film, ”Avengers: Endgame.    

                                                                                                                               3:00 / 2D: 90,- /3D 100,- 
                                                                                                                                                                                                            

2D: 25.-26. + 28.-29. apr. + 1. maj kl. 19:00 

3D: 24. + 27. + 30. apr. + 2.-3. maj kl. 19:00 

 

UGE 18-19:   DEN EVENTYRLIGE PARK      
 June har altid været kreativ, hvilket især kan ses i hendes værelse. Hele rummet er dekoreret som et 
fantasiland, der er skabt af June selv. En helt fortryllende og utrolig forlystelsespark. Da Junes mor bliver 
syg og kommer på hospitalet, har June ikke længere lyst til at lege i den fantasiverden som de har skabt 
sammen. Men på en tur i skoven opdager hun, at det ikke er sådan at forlade parken, for her står hun 
pludselig midt i forlystelsesparken, som nu er ved at forfalde og forsvinde ind i mørket. Hun forstår, at der 
er visse ting, man ikke bare kan opgive og går i gang med at kæmpe for den eventyrlige park. 

                                                                                                                                                                                                   1:25 / 70,- 

4.-5. + 11.-12. maj Kl 15:00 
 

UGE 19:   DANMARKS SØNNER    
 Vi nærmer os årsdagen for et stort bombeangreb i København. De yderste fløje er blevet dominerende. 
Radikaliseringen rundt omkring i landet er taget til. Det næste folketingsvalg står for døren, og den 
stærkt nationalistiske politiker Martin Nordahl fra det nystiftede parti National Bevægelsen spås en 
historisk jordskredssejr, der kan sikre ham statsministerposten. Den 19-årige Zakaria bevæger sig 
langsomt, men sikkert ud på et radikalt og farligt spor, der kan koste ham og hans familie alt. På sin vej 
møder han Ali, der kæmper sine egne kampe og bærer på en livsfarlig hemmelighed. Mens der tælles 

ned til det vigtigste valg i Danmark i nyere tid, tvinges Zakaria og Ali frem mod en afgørende beslutning, der vil få 
konsekvenser for alle…                    1:55 / 80,- 

6.-12. maj Kl 19:30 

 

UGE 20:   GØG OG GOKKE      BIOKLUB DK 
 Filmen handler om Oliver Hardy og Stan Laurel, som helt tilbage i stumfilmens tid blev verdenskendt for 
deres komiske slapstik og herlige barnlige optrin. Det er dog ikke kun deres fascinerende og komiske 
talenter, der bliver fokuseret på, men årene efter de to komikeres imponerende karriere. Da duoen 
forsøger at genstarte karrieren, viser det sig, at de ikke nyder den samme popularitet som de tidligere 
gjorde i biograferne. Desuden går touren ikke helt som ønsket, og da også snart helbredet og deres 
indbyrdes forhold skranter, er spørgsmålet om denne rejse vil blive Stan og Ollies svanesang?. 

                                                                                                                                                                            ? / 80,-  (bioklub ½ pris) 

13.-22. maj Kl 19:30   (lukket forest. 15. maj) 

 

UGE  21-22:   ALADDIN  DK-PREMIERE 

  Tegnefilmen er genfortællingen af klassikeren Aladdin og er en gribende fortælling om den 

charmerende  gadedreng Aladdin, den modige og selvbevidste prinsesse Jasmin og den magiske, 

ønskeopfyldende lampeånd Genie..                                                                                                            ? / 80,-                                                                                                                                  

  

Original version: 23.-29. maj. kl. 19:00 

Dansk tale: 25.-26. + 30. maj. - 2. juni  kl. 15:00 

 

 

UGE  22-23:   KVINDE PÅ KRIGSSTIEN      BIOKLUB DK 

Halla er en islandsk kvinde, der erklærer krig mod den industri og de politikere, som truer med at 
ødelægge hendes land. Hun går radikalt til værks, men så kommer et forældreløst barn ind i ligningen. 
Halldóra Geirharðsdóttir er en åbenbaring af kvindelig trods, sensualitet og virkelyst, mens den 
storslåede islandske natur bidrager med sit. Og når musikken bevæger sig ind i billedrammen, spilles der, 
så englene synger med i det høje. ’Kvinde på krigsstien’ er en intelligent feel-good-film, der formår at 
tackle påtrængende globale dagsordener med lige dele humor, drama og musikalitet. 

.                                                                                                                                                       ? / 80,-  (bioklub ½ pris) 
30. maj. – 5. juni kl. 19:30  

 

 

UGE 23-24    AMUNDSEN       

  Det er dramaet om den norske arktiske opdagelsesrejsende Roald Amundsen. Filmen fortæller historien 
om den norske arktiske opdagelsesrejsende Roald Amundsen, som er især kendt for at have fundet 
Nordvestpassagen og for at lede den første ekspedition, som nåede hele vejen til Sydpolen.  
                                                                                                                                                                                ? / 80,-  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6. – 12. juni kl. 19:30 
                                                                                                                                                                                                                                                                    



UGE 24-26:    DE FRIVILLIGE  DK-PREMIERE  BIOKLUB DK 
 Den berygtede erhvervsmand og jetsetter Markus Føns er blevet varetægtsfængslet. Efter et brutalt 
overfald af en gruppe rockere med forbindelser til hans mere lyssky forretningsforbindelser, vælger 
Markus at gå i frivillig isolation blandt fængslets svageste indsatte. I denne afdeling har de et fængselskor, 
hvor den indsatte Niels er selvudnævnt korleder. Markus beslutter at blive en del af koret, men der går 
ikke længe, før han ligger i åben kamp med Niels om pladsen i toppen af hierarkiet. Det er ikke en kamp, 
der udkæmpes med muskler, men med list, tyranni og højskolesange..                                          

                                                 ? / 80,-  (bioklub ½ pris) 
 

13. – 26. juni kl. 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGENDE FILM HAR INGEN FASTSATTE DATOER: 

 

KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV 2 
I “Kæledyrenes hemmelige liv” fandt vi ud af, hvad vores kæledyr laver, når vi ikke er hjemme og i ” 
Kæledyrenes hemmelige liv 2” skal vi igen med den lille terrier Max og hans venner, kaninen Snefnug, den 
forkælede skødehund Glitter og alle de andre dyr, vi lærte at kende, ud på nye eventyr. 
 

 

 

 

MEN… 

UGE 29 - ONSDAG D. 17. JULI 

DK-PREMIERE 

LØVERNES KONGE (THE LION KING) 

 

 
 

Ret til ændringer forbeholdes - Se annonce og omtale i Favrskovposten - Følg os på Facebook 

 

Bliv medlem af støtteforeningen – og få programmet via mail - 

desuden får du tilsendt en fribillet, når du har betalt 

 
8696 2600 - 1 time før forestillingen eller www.fotorama-hammel.dk - døgnet rundt 

 
              Kommende Film  
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Dumbo  –  Britt-Marie var her  -  Cutterhead 

Avengers: Endgame  -  Den eventyrlige park  -  Danmarks sønner 

 Gøg og Gokke  -  Aladdin  -  Kvinde på krigsstien 

  Amundsen  -  De frivillige  -  Kæledyrenes hemmelige liv 

 Løvernes Konge 

 

8696 2600 – 1 time før forestillingen 

eller 

www.fotorama-hammel.dk - døgnet rundt 
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  2019  

Fotorama har sommerferielukket i uge 27 og 28 

http://www.fotorama-hammel.dk/

