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SING från 2016
Det animerade äventyret ”Sing” utspelar sig i en värld som vår egen, men där alla
invånare är djur. En stilig Koala vid namn Buster Moon chefar över en nedgången teater
som sett bättre dagar. Men Buster är en evig optimist - ja, kanske till och med överoptimist,
och har inga planer på att låta teatern gå i konkurs.
Han satsar sina sista slantar på att återge sin teater sin forna glans genom att hålla en
sångtävling mer storslaget än något annat världen sett. Några av de tävlande är en blues-mus,
en tonårig elefant med scenskräck, en utarbetad grismor och ett punkrockande piggsvin som
inget hellre vill än att slå igenom som soloartist. Missa inte årets musikaliska komedi.
Barntillåten, 104 min

POJKEN MED GULDBYXORNA från 2014
Sommarlovet har just börjat och Mats är en helt vanlig kille, precis som alla andra.
Men när han hittar ett par byxor som visar sig innehålla obegränsat mycket pengar
förändras allt! Helt plötsligt står världen för hans fötter och Mats kan nu uppfylla alla
sina drömmar. Succéromanen Pojken med Guldbyxorna från 1967 har blivit långfilm
i regi av Ella Lemhagen, som också skrivit manus.
Pojken med Guldbyxorna är årets stora äventyrsfilm för hela familjen.
Från 11 år, 95 min
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HUSDJURENS HEMLIGA LIV från 2016
Favorithusdjuret Maxs liv vänds upp och ner när hans ägare kommer hem med en
ouppfostrad blandras som heter Duke. Efter en tids gnabb måste det dock lägga sina
gräl bakom sig. En förtjusande vit kanin som heter Snöboll bygger en armé av övergivna
husdjur och planen är att hämnas på alla glada husdjur och deras ägare.
Detta är såklart något som Max och Duke måste stoppa.
Från 7 år, 86 min

RUM 213 från 2016
Det är sommarlovet efter sexan. Elvira är 12 och ska åka på kollo men oroar sig för att inte
få några kompisar. Rummet Elvira och hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i
har en vattenskada och de måste byta till rum 213, där ingen bott på sextio år.
Snart börjar oförklarliga saker hända: Saker försvinner, Bea har läskiga mardrömmar och
ibland vaknar de andra tjejerna av hennes skrik. När Meja tar foton på Elvira så ersätts Elvira
av ett vitt sken. Ett brev med ålderdomlig handstil leder tjejerna till en gammal dam i ett
nedgånget hus. Hon berättar att en flicka dog på kollot för sextio år sedan, och om en rödhårig
flicka i vit klänning som sedan dess smyger runt i korridorerna på kollot.
Filmen är baserad på Ingelin Angerborns populära bok Rum 213
Från 11 år, 77 min

