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Che: A gerilla

Ernesto „Che” Guevara a népszerűségének csúcsán van, és erejét
mi sem mutatja jobban, hogy a sikeres kubai forradalmat követően beszédet tart az ENSZ-ben. Nyíltan vállalja, hogy továbbra
is elszántan támogatja a harmadik világ harcát az USA imperializmusa ellen. 1965-ben azonban nyoma vész, hollétéről pedig
legkülönfélébb találgatások indulnak el. Az inkognitóban lévő forradalmár végül Bolíviában tűnik fel 1966 őszén.
PÉNTEK
A Cannes-i Fesztiválon Benicio del Toro elnyerte
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a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat.

Dreamgirls

Curtis Taylor menedzser egy tehetségkutató verseny válogatásán
rábukkan három kiváló hangú énekesnőre, akiknek felajánlja életük
nagy dobását: vokalisták lehetnek a híres James „Villám” Early mögött. Később a lányok lehetőséget kapnak arra, hogy külön is megméressék magukat mint Dreams trió. (2 Oscar-díj – legjobb: női
mellékszereplő: Jennifer Hudson; hangvágás; 6 Oscar-díj-jelölés
– legjobb: férfi mellékszereplő: Eddie Murphy;
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eredeti betétdalok: Listen; Patience; Love You
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I Do; látványtervezés; jelmeztervezés)

Tom Hanks
Sully: Csoda a Hudson folyón
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Chesley „Sully” Sullenberger kapitány 2009. január 15-én New York fölött, egy madarakkal való ütközés után csodával határos mód
on sikeres
landolást végzett a Hudson folyóra egy utasszállító repülőgéppel, megmentve ezzel 155 ember életét. Az eset médiaszenzáció lett.(1 Oscar-díjjelölés– legjobb hangkeverés). Sully,amerikai életrajzi dráma, 2016, 96 perc.Rendező: Clint Eastwood. Forgatókönyvírók:Todd Komarnicki.
Szereplők: Tom Hanks (Chesley „Sully” Sullenberger), Aaron Eckhart (Jeff Skiles), Valerie Mahaffey (Diane Higgins), Delphi Harrington (Lu
cille),
Laura Linney (Lorrie Sullenberger), Mike O’Malley (Charles), Jamey Sheridan (Ben Edwards), Anna Gunn (Elizabeth), Holt McCallan
y (Mike)

Tintaszív

Titokzatos folyó

Nagyfater elszabadul

Meggie világ életében könyvek között élt: apja, Mortimer könyvkötő, nénikéje, a titokzatos Elinor hatalmas könyvtárban él. De a kislány nem is sejti, hogy a poros lapok között igazi kalandok várnak
rá. Mert Mortimernek van egy rendkívüli tulajdonsága: ha hangosan olvas fel egy történetet, az valóra válik, és szereplői átkerülnek
ebbe az életbe, cserébe viszont valaki más kerül át innen a betűkalandok közé. Talán ebben rejlik a magyaSZOMBAT VASÁRNAP
rázata annak, hogy Meggie édesanyja egy
19.45 17.45
évtizeddel ezelőtt eltűnt.

Három gyerekkori barát elszakad egymástól, és évtizedek múltán
látják viszont egymást. Sean rendőr lett, Jimmy a trafikjából él, Dave
pedig még mindig a régmúlt eseményein rágódik. Jimmy lányát egy
napon holtan találják, és a bűntény ismét összeköti az egykori cimborák életét. (2 Oscar-díj – legjobb: férfi főszereplő: Sean Penn;
férfi mellékszereplő: Tim Robbins; 4 Oscar-díj-jelölés – legjobb:
film; rendező: Clint Eastwood; női mellékszeSZOMBAT
replő: Marcia Gay Harden; adaptált forgató22.25
könyv: Brian Helgeland)

Jason Kellyt egy hét választja el, hogy nőül vegye főnöke lányát,
és végre társtulajdonossá váljon apósa ügyvédi irodájában, amivel
megkezdődhet tökéletesnek tűnő élete. Azonban ezen szépen
megtervezett jövő egyetlen csapásra veszélybe kerül, amikor
Jason szabad szájú nagyapja, Dick csőbe húzza a mit sem sejtő
ifjú titánt. Dick a felesége halálát követő napon arra kéri unokáját,
utazzon vele Daytonába, ahová nejével jártak el
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minden évben, és ahol a Tavaszi Szünet nevű, vad
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partijairól híres fesztivál zajlik.

