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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

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.

En voldsplaget opvækst har sat sit præg på den tidligere FBIagent og golfkrigsveteran Joe, der er en ordknap og martret mand.
Han påtager sig opgaver som lejemorder, på den betingelse at
ofrene - traffickere og slavehandlere - har fortjent det. Hans søgen
efter en senators forsvundne datter bringer ham dybt ind i underverdenens og sit eget sinds mørke.
You Were Never Really Here – Frankrig, USA, Storbritanien – 85 min.
Tilladt for børn over 15

Hulemanden Sten bor med sin ven, Grøffe, i et snurrigt stenaldersamfund.
Stens drøm er at drage ud på mammutjagt, men da stenalderbyen
bliver invaderet af den arrogante Lord Snøp fra bronzealderbyen,
får Sten chancen for at agere helt. Han udfordrer Lord Snøp til en
fodboldkamp mellem stenalderstammen og bronzealderholdet,
med stenalderdalen som indsats
Hulemanden Sten – Storbritanien – Komedie – 89 min.
Tilladt for alle

Lucky er en usentimental, 90-årig enspænder, som passer sine
daglige rutiner i den hyggelige, amerikanske ørkenby, hvor han
har boet i lang tid. Efterhånden som alle hans venner er draget til
det hinsides, må selv en hårdnakket ateist som Lucky forberede
sig på det uundgåelige og fundere over, hvad meningen med det
hele egentlig er.
Lucky – USA – Drama, Komedie – 88 min

Historien om en af Danmarks største musikere, John Mogensen,
hans succes og fiasko i hele livet som kunstner, mand og far - fra
barndommen gennem sin tid i Four Jacks til hans sene succes
som soloartist til sin død i 1977.
Så Længe Jeg Lever – Danmark - Drama

Den 29. juli 1890 dør kunstmaleren Vincent van Gogh i den franske by Auvres af et skudsår i maven, som lader til at være selvforskyldt. Hans gode ven, postbudet Joseph Roulin, er i besiddelse
af et brev fra Vincent til dennes bror, Theo. Joseph sender sin
bror, Armand, til Paris for at aflevere brevet. Undervejs opsamler
Armand flere brikker til puslespillet om Vincent og Theos respektive skæbner
Loving Vincent – USA, Storbritanien, Polen – Drama – 94 min.
Tilladt for børn over 11 år

To unge idealister beslutter sig for at
sætte deres kæresters ”troskab” på prøve. De er blevet tilskyndet af Don Alfonso, en kynisk gammel filosof, som mener
at der ikke findes trofaste kvinder. De
unge mænd får sig en bitter lektion: selv
de kvinder, der opfatter sig selv som ophøjede væsener og gudinder vil en dag opdage - og give efter for - kødets lyster ...

