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Pensionisten Ella er syg af kræft, og hendes mand, den tidligere litteraturprofessor John, er ved at forsvinde i Alzheimertåger. Men Ella nægter at lade sig slå ud.
Hun ruller parrets støvede autocamper ud af garagen i Boston, så hun og John kan tage på en sidste ferie sammen.
Deres 2600 km lange springtur til Ernest Hemingways museum i Key West bliver fuld af sjove møder og eftertænksomme
stunder.
Vores Livs Ferie – Italien - Drama, Komedie – 112 min.
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.

Den amerikanske militæranalytiker Daniel Ellsberg finder afsky for
USA´s regerings skildringer om Vietnamkrigen, Han kopierer tophemmelige dokumenter, der bliver til det der kaldes Pentagonpapirerne. Washington Post-ejeren, Kay Graham, er i færd med at
overtage sin afdøde mands plads på bladet, da redaktør Ben Bradlee opdager, at New York Times har hittet med en eksplosiv eksponering af Pentagon papirerne. Som modtræk opsøger han Ellsberg
og får en kopi af disse papirer. Postens planer om at offentliggøre
disse papirer møder et forbud mod offentliggørelse. Nu skal Kay
Graham beslutte, om hun skal beskytte avisen eller pressefriheden.
Ved at offentliggøre papirerne starter en kamp Amerika's demokratiske idealer i ubalance.
The Post – USA, UK – Drama- Historie – 116 min.

Alle parkens dyr hjælper hinanden med at samle forråd til
vinteren, men ikke egernet Vilfred, som sætter sit ego over
alt andet og nægter at dele.
Da Vilfred ved et uheld sætter ild til al den indsamlede mad,
forviser de andre dyr ham fra parken. Vilfred finder en nøddebutik og udtænker alle tiders nøddekup. Men butikken er
et skalkeskjul for en bande bankrøvere, så Vilfred må bede
parkens dyr om hjælp.
Det Store Nøddekup 2 – Canada, USA, Sydkorea – Familiefilm – 85 min.
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.
DANSK TALE

Semiramide har hersket i årtier, efter
mordet sin mand, Kong Nino, sammen
med sin elsker Assur. Nu skal hun vælge sin efterfølger. Assur går ud fra, at
kronen er hans, men bliver rasende, da
Semiramide efterlader tronen til den unge officer Arsace, som hun elsker. Kun
ypperstepræsten Oroe ved, at Arsace er Semiramid og Ninos søn, der har været
forsvundet siden mordet på hans far. Oroe fortæller Arsace om hans forældre.
Han tilgiver sin mor og vil dræbe Assur. Kampen foregår i mørke. Semiramide, ramt
af et slag ved et uheld dør. Assur arresteres og en ødelagt Arsace erklæres konge.

Da den gamle hr. McGregor stiller træskoene, arver hans
nevø, Thomas Suhr, hans efterladte ejendom på landet.
Men haven omkring huset er beboet af en række nævenyttige dyr, og Peter Kanin fører an i kampen for at chikanere hr.
Suhr til at flytte tilbage til storbyen.
Peter Kanin - Australien, USA, UK – 95 min
Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.
DANSK TALE

Hustruen Katja, mister sin tyrkiske mand og parrets 6-årige
søn Rocco i et bombeattentat. Men hvorfor blev Nuris kontor
bombet?
Politiets efterforskning søger i Nuris kriminelle fortid, men det
viser sig snart, at motivet er ren terror mod et indvandrerkvarter.
Ud Af Intet – Tyskland – Krimi Drama – 106 min.
Tilladt for børn over 15 år

