
TORSDAG 25. NOVEMBER 2021 | 19:30

Thrilleren ’Marco effekten’ er en ny dansk film om politiets særlige 
endhed, Afdeling Q, baseret på Jussi Adler-Olsens femte bog i 
krimi-serien. Tynget af en tragisk begivenhed tager vicekriminal-
kommissær Carl Mørck imod en ny, henlagt kriminalsag. Sammen 
med sin assistent Assad og sekretær Rose graver Mørck i sagen 
om den pædofilisigtede William Stark, der er forsvundet sporløst. 
Samtidig har politiet anholdt en østeuropæisk dreng ved grænsen 
til Tyskland, der er i besiddelse af Starks pas. Opdagelsen kaster 
nyt lys over sagen, der blev afvist af politiet efter blot to uger. Det 
viser sig nemlig, at der er tråde helt til toppen af den danske finan-
sverden, men også forbindelser til københavnske kriminelle, som er 
ude efter den unge dreng. Carl Mørck og Assad står nu over for 
deres hidtil mest omfangsrige opgave.

—
Produktionsår: Danmark 2021 | Genre: thriller, krimi  

Spilletid: 2 timer | Instruktør: Martin Zandvliet 
Medvirkende: Ulrich Thomsen, Zaki Youssef, Sofie Torp, Anders Matthesen 

Der bedes om tilmeldelse 
2 dage inden forestillingen. 

DANSK SEKRETARIAT
FOR GOTTORP AMT

Tlf. 04621 - 23888 

Mail: gottorp@syfo.de

Spillestedet er

SLESVIGHUS
Lollfuß 89
24837 Slesvig

Gratis entré.

Der tages 7,- euro
for vin og ost per person.

AUGUST - NOVEMBER 2021

19. AUGUST 2021 
”DRUK” 

—

23. SEPTEMBER 2021  
”ONKEL”  

—

21. OKTOBER 2021  
”ERNA I KRIG” 

—

25. NOVEMBER 2021  
”MARCO EFFEKTEN”



TORSDAG 19. AUGUST 2021 | 19:30 

Den danske film ’Druk’ 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 arbejds- 
tiden 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 alkohol- 
kulturen i Danmark.

—
Produktionsår: Danmark 2020 | Genre: drama 

Spilletid: 1 time 55 minutter | Instruktør: Thomas Vinterberg 
Medvirkende: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe m.fl.

TORSDAG 23. SEPTEMBER 2021 | 19:30 

Den danske film ’Onkel’ følger den 27-årige kvinde Kris, der lever 
som landmand på en mindre gård i Sønderjylland. Gården ejes af 
hendes onkel - en surrogatfar der efter et alvorligt slagtilfælde nu er 
halvinvalideret og dybt afhængig af sin niece. 

Deres rolige tilværelse er fyldt op af pligter og hverdagsrutiner, men 
er forankret i et nært og varmt bånd onkel og niece imellem. Det er 
derfor et svært dilemma, Kris ender i, da hun en dag redder en kalv 
under fødslen, og hendes interesse for dyrelægefaget atter dukker 
op til overfladen.

Situationen spidser til, da Kris begynder at hjælpe den lokale dyr- 
læge Johannes og samtidig får følelser for den unge mand mike. For 
hvad skal man vælge, når man både ønsker at passe på sit kæreste 
familiemedlem og samtidig har drømme om en helt anden fremtid?

—
Produktionsår: Danmark 2019 | Genre: drama  

Spilletid: 1 time 50 minutter | Instruktør: Frelle Petersen 
Medvirkende: Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen, Ture Frisk Petersen m.fl.

TORSDAG 21. OKTOBER 2021 | 19:30 

Det danske drama ’Erna i krig’ er en filmatisering af Erling Jepsens 
roman af samme navn.

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.

’Erna i Krig’ er både en krigsfilm, et drama og en finurlig skæb-
nefortælling om en usædvanlig kvinde, der vil gøre alt for sin søn.

—
Produktionsår: Danmark 2018 | Genre: drama, krigsfilm 

 Spilletid: 1 time 40 minutter| Instruktør: Henrik Ruben Genz 
Medvirkende: Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Anders Berthelsen m.fl.


