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En 12-årig dreng ved navn Miguel, sætter en kæde af begivenheder i gang, vedrørende et 100 år gammelt mysterium,
som fører til en ekstraordinær familie genforening.
På trods af hans families generations lange forbud mod musik, drømmer Miguel om at blive en berømt musiker som
hans idol Ernesto de la Cruz. I et desperat forsøg på at bevise hans talent, finder Miguel sig selv i De Dødes Land. Undervejs møder han den charmerende charlatan Hector og
sammen tager de på et fantastisk eventyr, for at løse den
sande historie om Miguel’s familiehistorie.

Coco – USA – Familiefilm – 105 min.
Dansk Tale
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Denne sande historie begynder ved udgangen af Anden Verdenskrig, da Winston Churchill inden for få dage efter at være valgt til Storbritanniens premierminister, skal møde en af
hans mest turbulente udfordringer:
At forsøge en fredsaftale med nazi Tyskland eller stå fast på
at kæmpe for nationens idealer.
Medens de ustoppelige nazi styrker ruller over Vesteuropa,
og truslen om invasion er overhængende, og med en uforberedt offentlighed, en skeptisk konge og hans eget parti, der
planlægger imod ham, skal Churchill modstå sin mørkeste
time, lede en nation og forsøge at ændre forløbet af verdenshistorien.
Darkest Hour – Storbritanien – Drama – 125 min

Den rige forretningsmand J. Paul Getty kommer i mediernes
søgelys, efter hans barnebarn blev bortført af italienske kidnappere i 1973.

Konkurrence skøjtedanseren Tonya Harding stiger i rækkerne i USA's kunstskøjteløb, men hendes fremtid i sporten er
tvivlsom, da hendes tidligere mand griber ind.

Moren forsøger i samarbejde med en advokat at få den rige
morfar til at hoste op med pengene, så drengen bliver løsladt.

I, Tonya – USA – Sportsfilm – 119 min.

All The Money In The World – USA – Drama - 132 Min.

Christian og Ana troede de havde efterladt alle skyggerne fra
deres fortid, da de som nygifte fuldt ud omfavner en uløselig
forbindelse og deler livet i luksus.
Men lige som hun træder ind i sin rolle som fru Grey, og han
slapper af i en ukendt stabilitet, kan nye trusler gøre en ende
på deres lykke, næsten før den er begyndt.
Fifty Shades – Fri – USA – Drama

Drengen Hodja, der drømmer om andet og mere end at
overtage sin fars skrædderforretning til faderens store ærgrelse. Da Hodja får tilbudt et flyvende tæppe mod at hente
tæppehandlerens barnebarn, er han fløjet sin vej uden faderens tilladelse og med skarp kurs mod den store by. Hvad
Hodja ikke ved, er, at tæppet tilhører sultanen, som vil gøre
alt for at få sit magiske tæppe tilbage. - Heldigvis møder Hodja pigen Smaragd, og hun viser ham, hvordan man klarer
sig i en stor by til Hodjas begejstring. Desværre er Smaragd
også skyld i, at han senere mister tæppet, og derfor som
lovet ikke kan bringe tæppehandlerens barnebarn tilbage til
landsbyen. Nu er gode råd dyre, for sultanens mænd er også
lige i hælene på Hodja og Smaragd....Dansk Tale

