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A nagy nap

Don és Ellie házassága már évekkel ezelőtt működésképtelenné
vált, így elváltak egymástól. Ám ezúttal kénytelenek eljátszani a
boldog párt nevelt fiuk, a kolumbiai származású Alejandro esküvőjén, hogy a fiú rendkívül vallásos vér szerinti anyja elégedett legyen. Don lobbanékony párja, a mellőzött Bebe persze nem nézi tétlenül a történteket, ráadásul Lyla sincs oda az apja dolgaiért.
Az események a feje tetejére állSZOMBAT
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ládja is megérkezik a nagy napra.

Transformers 3: A Hold sötétsége

Sam Witwicky, az álcák elleni háború hőse postázóként dolgozik.
Egy nap különös módon tudomást szerez a Hold sötét oldalán lévő titokról, az álcák újabb összeesküvéséről. Mivel emiatt végezni
akarnak vele, Sam ismét az autobotoknál köt ki. Kiderül, hogy az
áruló Sentinel bárkája zuhant le a Holdon. Sentinel Megatronnal
akart találkozni, hogy felajánlja az űrhidat, amelynek segítségével
az álcák leigázhatnák a Földet. (3 Oscar-díj-jeSZOMBAT
lölés – legjobb vizuális effektusok; legjobb
19.55
hangkeverés; legjobb hangvágás)

Ansel Elgort

Nyomd, bébi, nyomd!
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Baby visszahúzódó srác, aki odavan a zenéért és Deboráért, az álmodozó lányért. Munkája azonban teljesen mást tükröz: ő a bankrablók sofőrje, aki ha kell, életveszélyes száguldásra képes az utakon. Baby egy napon úgy dönt, hátat fordít a munkájának, azo
nban az
nem olyan egyszerű. Alakításáért Ansel Elgortot Aranyglóbusz díjra jelölték.(3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: vágás; hangvágás; hangkeverés). Baby Driver,amerikai zenés akció-thriller, 2017, 112 perc.Rendező, forgatókönyvíró:Edgar Wright.Szereplők: Ansel Elgort
(Baby/Miles), Kevin Spacey (Doc), Lily James (Debora), Jamie Foxx (Bats/Leon), Jon Hamm (Buddy/Jason), Jon Bernthal (Griff)

Holtodiglan

Csillagok között

Sherlock Holmes 2: Árnyjáték

Amy és Nick az ötödik házassági évfordulójára készül. Boldogok,
gazdagok, ám az ünnep estéjén az ifjú feleségnek nyoma vész, és
gyorsan kiderül, hogy a látszat csalt: a pár tele volt félelmetes, sötét titkokkal. Mindenki Nickre gyanakszik, és ő a hazugságaival meg ügyetlen elterelő hadműveleteivel egyre inkább magára tereli a figyelmet. Hiába bizonygatja, hogy nem tehet semmiről, csupán ikerhúga bízik benne.
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Egy csapat tudós az űrutazás forradalmian új módját fedezi fel:
egy féreglyuk segítségével olyan távolságra is eljuthat ember a
csillagok közé, ahova eddig még sosem. A felfedezés fontosságát
csak növeli, hogy a Föld haldoklik, és így az emberiségnek sincs
nagy jövője ezen a planétán. Most a csillagok között lehetőség
nyílik megtalálni a megoldást a bolygószintű problémára. (1 Oscar-díj – legjobb vizuális effektusok; 4 OscarVASÁRNAP
díj-jelölés – legjobb: látványtervezés; eredeti
19.55
filmzene; hangkeverés; hangvágás)

Furcsa halálesetek történnek bolygónk különböző pontjain. Senki nem veszi észre az összefüggést az események között, egyedül
csak Sherlock Holmes detektívet ejtik gondolkodóba a történtek.
Hamarosan kiderül, hogy a zseniális, de gátlástalan gonosztevő,
Moriarty professzor áll az ügy hátterében. Miközben Watson doktor az esküvőjére készül, Holmest egyre váratlanabb helyzetbe
sodorja nyomozása. Az ügybe nemcsak
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a doktort, de a saját bátyját és a gyönyö21.35 17.30
rű, de veszélyes jósnőt is magával rántja.

