
Elvis
(Biography, drama, music)

Filmen utforskar Elvis Presleys liv och musik från per-
spektivet av hans komplicerade relation med sin gåtfulle 
manager överste Tom Parker. Historien, som sträcker sig 
över 20 år, fördjupar sig i den komplexa dynamiken mellan 
Presley och Parker från Presleys stigande berömmelse till 
hans enastående stjärnstatus.

The film explores the life and music of Elvis Presley, seen 
through the prism of his complicated relationship with his 
enigmatic manager, Colonel Tom Parker.

Director Baz Luhrmann
Cast Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
Runtime 2h 39min
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Bullet train
(Action, comedy, thriller)

Lönnmördaren Ladybug är fast besluten att göra ett lyckat 
jobb efter en rad tidigare misslyckade uppdrag. Ödet har 
dock andra planer, då Ladybugs senaste uppdrag ställer 
honom mot dödliga motståndare från hela världen - alla 
med liknande, om än motstridiga, mål - på världens snab-
baste tåg... och han måste hitta ett sätt att ta sig av.

The unlucky assassin Ladybug is determined to do his job 
peacefully after one too many gigs gone off the rails. Fate, 
however, may have other plans, as Ladybug's latest mis-
sion puts him on a collision course with lethal adversaries 
from around the globe – all with connected, yet conflicting, 
objectives – on the world's fastest train...and he's got to 
figure out how to get off.

Director David Leitch
Cast Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Runtime 2h 7min
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film destroyed. Reporting is made by e-mail or by post. Please inform us as soon as 
possible if any film has not been received onboard. Remember that it is very important 
that all the subscribers report that destruction has been made. 



Casablanca beats
(Crime, drama, music, Arabic speech)

Den före detta rapparen Anas börjar jobba på ett kultur-
hus i ett arbetarklassområde i Casablanca. Hans elever 
sporras av sin nye lärare till att försöka frigöra sig från de 
begränsande traditionernas makt för att leva ut sina lustar 
och uttrycka sig själva genom hip-hop.

Anas, a former rapper, is employed in a cultural centre. 
Encouraged by their new teacher, the students will try to 
free themselves from the weight of traditions to live their 
passion and express themselves through hip hop culture.

Director Nabil Ayouch
Cast Anas Basbousi, Ismail Adouab,
 Zineb Boujemaa
Runtime 1h 41min
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Clara Sola
(Drama, Spanish speech)

I en ensligt belägen by i Sydamerika bor 40-åriga Clara 
med sin strikt religiösa mor som håller henne i fasta tyglar. 
Clara är väldigt speciell, på många sätt. Inte minst för att 
hon anses stå i direkt kontakt med jungfru Maria och ha 
helande krafter, vilket hennes mor utnyttjar för att tjäna 
pengar. Clara ställer motvilligt upp, men drömmer om att slå 
sig fri. Så när en hästskötare dyker upp på gården, som inte 
bara är ung och snygg utan dessutom behandlar Clara som 
en normal person, väcks lust och uppror till liv…

In a remote village in Costa Rica, Clara, a withdrawn 
40-year-old woman, experiences a sexual and mystical 
awakening as she begins a journey to free herself from 
the repressive religious and social conventions which have 
dominated her life.

Director Nathalie Álvarez Mesén
Cast Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras E.
Runtime 1h 46min
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Thor: Love and thunder
(Action, adventure, comedy, Marvel)

Thor beger sig ut på en väldigt annorlunda resa - han 
söker inre ro. Men hans ledighet avbryts av den galaktiska 
mördaren Gorr the God Butcher. För att bekämpa hotet tar 
Thor hjälp av King Valkyrie, Korg och ex-flickvännen Jane 
Foster som - till Thors stora förvåning - kan svinga hans 
magiska hammare Mjolnir, då hon blir The Mighty Thor. Till-
sammans ger de sig ut på en skrämmande, kosmisk resa 
för att avslöja mysteriet med Gorr the God Butchers hämnd 
och stoppa honom innan det är för sent.

Thor enlists the help of Valkyrie, Korg and ex-girlfriend 
Jane Foster to fight Gorr the God Butcher, who intends to 
make the gods extinct.

Director Taika Waititi
Cast Chris Hemsworth, Natalie Portman,
 Christian Bale
Runtime 1h 58min
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Firestarter
(Drama, horror, sci-fi)

I en ny adaption av Stephen Kings klassiska thriller kämpar 
en flicka, som har extraordinära pyrokinesiska krafter, för 
att skydda sin familj och sig själv från hotfulla krafter som 
försöker fånga och kontrollera henne. I över ett decennium 
har föräldrarna Andy och Vicky varit på flykt och desperat 
hållit sin dotter Charlie gömd från en suspekt federal byrå 
som vill använda hennes unika förmåga till att skapa ett 
massförstörelsevapen.

Protected by her parents, Charlie has lived her childhood 
on the run and has kept her extraordinary pyrokinetic po-
wers in check. But now that she's turning 11, the flames are 
harder to control, and sinister forces are seeking to capture 
her. Charlie must learn to embrace the fire from within and 
fight to control it in order to protect her family and freedom.

Director Keith Thomas
Cast Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong 
Runtime 1h 34min
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