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Køb eller bestil din billet på www.allerodbio.dk.
Du kan også nå os på tlf. 4816 1611 - telefonen åbner en time før hver forestilling.
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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

1983. 17-årige Elio er søn af en berømt lingvist og bor med
sin familie i det skønne og solrige Norditalien, hvor de lyse
dage synes at vare evigt, og havens træer bugner af modne
abrikoser.
Da faderens praktikant, amerikanske Oliver, bliver indlogeret
i huset over sommeren, opstår der en uventet tiltrækning
mellem den kunstnerisk anlagte teenager og den flotte, begavede og voksne gæst.
Call Me By Your Name –
Brasilien, Frankrig, USA, Italien – Drama – 132 min
Tilladt for børn over 11 år

Molly Bloom, en smuk ung olympisk skiløber, kørte verdens
mest eksklusive høj-indsats poker spil i et årti før hun blev
arresteret midt om natten af 17 FBI-agenter, der brugte automatiske våben.
Hendes spillere omfattede Hollywood royalty, sportstjerner,
forretnings titans, og endelig, ubekendt til hende, den russiske mafia.
Hendes eneste allierede var hendes kriminelle forsvarsadvokat Charlie Jaffey, som lærte at der var meget mere til Molly
end avisrygterne fik os til at tro.
Molly’s Game - 140 min.

Handlingen foregår i Rom i året 1800 under Napoleons felttog mod Italien og udspiller sig mellem den feterede sangerinde
Florie Tosca, maleren og revolutionæren
Mario Cavaradossi, som hun elsker, og
politichefen Scarpia, som begærer hende.
Operaen uropførtes i Rom i 1900

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

Et eventyr af en anden verden foregår i Amerika omkring
1963, på baggrund af den kolde krig.
I det skjulte højsikkerheds regeringslaboratorium, hvor hun
arbejder, er den ensomme Elisa fanget i et liv af stilhed og
isolation.
Elisas liv bliver forandret, da hun og kollega Zelda opdager
et hemmeligt klassificeret eksperiment.
The Shape Of water – USA – Drama -119 min.
Tilladt for børn over 15 år

