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Onsdag 
8. 

September 
2021 

 
 
 

Den danske film 'Druk' handler om fire gymnasielærere, spillet 
af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars 
Ranthe. 
Dramaet tager udgangspunkt i tankerne fra en norsk filosof, der 
mener, at mennesket er født med en alkoholpromille, der er 0,5 
for lav.Gymnasielærerne, der alle er groet fast i deres tilværelse, 
beslutter sig for at igangsætte et eksperiment, hvor de dagligt og i 
arbejdstiden vil ramme en promille på 0,5. Resultaterne er 
slående, alt føles ligesom lettere og mere frit, men et alkohol-
indtag hver dag er heller ikke uden konsekvenser. 
'Druk' er den seneste film af Thomas Vinterberg, der selv kalder 
den for en slags hyldest til druk og livet selv. Man skal ikke 
forvente en løftet pegefinger, men derimod et nuanceret billede 
på alkoholkulturen i Danmark. 

 

 
 

Fredag 
8. 

Oktober 
2021 

 
 

Året er 1918. Første Verdenskrig raser i Europa. Men hjemme 
hos sønderjyden Erna og hendes enfoldige søn, Kalle, er livet 
simpelt. 
Indtil den dag, hvor den lokale betjent Meyer banker på døren og 
hiver 17-årige Kalle i krig for at kæmpe på tyskernes side.  
Som dansksindet sønderjyde er Erna ikke meget for at støtte 
tyskerne - og bestemt heller ikke meget for, at hendes søn skal 
miste livet. Desperat ifører hun sig derfor soldateruniform og 
lader sig indrulle i krigen. 
Heldigvis nærer Meyer varme følelser for Erna og bliver hendes 
medsammensvorne. Men snart er denne alliance også på spil, da 
Erna møder soldaten Anton. 
Nu skal Erna ikke bare holde sig selv og Kalle i live, hun skal 
også undgå at blive afsløret samt navigere i et svært 
trekantsdrama.'Erna i Krig' er både en krigsfilm, et drama og en 
finurlig skæbnefortælling om en usædvanlig kvinde, der vil gøre 
alt for sin søn. 
 

 
 
 

Mandag 
8. 

November 
2021 

 

 
 

Dramaet 'Summerland' foregår under Anden Verdenskrig og 
handler om forfatterinden Alice, som forsker i myter og folklore fra 
en lille konservativ landsby uden for London. 
Alice lever alene og er berygtet i byen pga. hendes iltre og 
uimødekommende væsen. Rygterne rører hende ikke, men da 
staten pludseligt tvinger hende til at give husly til et barn fra 
London, ændres alt for Alice. 
Drengen Frank er blevet evakueret fra hovedstadens 
krigsrædsler, og selvom Alice først vil gøre alt for at slippe af med 
ham, får det nye venskab langsomt åbnet op for en mere 
menneskelig side af Alice. 
Fortidens hemmeligheder begynder at snige sig ind på Alice, som 
engang oplevede stor kærlighed, men fik knust sit hjerte pga. 
andres fordomme.  
 

 
 

Onsdag 
8. 

December 
2021 

 

I den danske komedie 'Madklubben' spiller Kirsten Olesen, 
Kirsten Lehfeldt og Stina Ekblad de tre veninder Marie, Vanja og 
Berling, der har kendt hinanden lige siden skoletiden. 
De tre kvinder er i deres livs efterår og slås med hver deres. 
Marie bliver forladt af sin mand juleaften, Berling er den evige 
single, som fornægter alder og lever det søde liv, mens Vanja 
lever i minderne om sin afdøde mand. 
Efter en turbulent tid hjemme i Danmark beslutter de at tage på 
madkursus til Syditalien. Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de 
havde regnet med, og de hede sydlandske aftener byder på både 
flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på bordet. 
Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har langt mere at byde 
på og at det aldrig er for sent. 

 

https://www.kino.dk/personer/mads-mikkelsen
https://www.kino.dk/personer/thomas-bo-larsen
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