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Tag børnene med til en fantastisk fest i Byens Bio
Darkest Hour fortsætter mandag til onsdag, læs sidste uges omtale her.

Anmelderne er enige: Coco, Pixars
nye musical-animationsfilm, er helt
vidunderlig.
Hovedpersonen, 12-årige Miguel bor i
Mexico. Som mange andre
mexicanere elsker han musik, selv
om hans familie har bandlyst musik
siden tipoldemoderen blev forladt af
sin musikermand. Men Miguel
drømmer om musikken og om at blive
en berømt musiker som idolet
Ernesto de la Cruz.
Miguel må på jagt efter en ny guitar,
og vejen til drømmen bliver broget,
fantastisk og fuld af
mærkværdigheder. Handlingen
udspiller sig omkring De Dødes Dag, en traditionsrig mexicansk fest der er opstået som en
blanding af præcolombianske skikke og en katolsk helligdag. Miguel kommer til at
overskride tærskelen til de dødes rige, og her møder han både sit guitaridol Ernesto de la
Cruz og sin egen familiehistorie.
Filmen fortæller en universel historie om at forholde sig til fortiden og forfølge sine
drømme. ”Med farver, musik og et uventet originalt budskab om liv både før og efter døden
tager ' Coco' dig med på et eventyr, som du sent vil glemme." skriver BT´s Henning Høeg,
og Berlingskes Katrine Sommer skriver.: "...en mesterlig film, hvor en overvældende smuk
animation, storladne sange og optrin er fuldkommen overbevisende. At historien slår smut
og vrister sig i en anden retning end først forventet, gør kun filmen endnu bedre."
Coco vandt en Golden Globe for bedste animationsfilm. Den er ligeledes nomineret til to
Oscar-priser.
De voksne kan evt. gå alene i biografen
til ugens aftenforestilling! Her vises den
erotiske thriller Dobbelt begær med
originaltitlen L´Amant Double.
Chloë, der er forhenværende model,
arbejder i et kunstgalleri. Da hun
oplever fysiske smerter, som kan være
indbildte, opsøger hun psykiateren
Paul. De tiltrækkes af hinanden, og det
viser sig at Paul har en tvilingebror i
samme profession. Louis er noget mere
direkte i sine behandlingsmetoder der
blandt andet involverer sex med
patienterne.
Chloës forhold til begge mænd bringer hende ud på dybt vand.
Instruktøren Francois Ozon har skabt en række film hvor erotik og kærlighed tematiseres
(Ung og smuk, Min nye veninde, Frantz). Marine Vacht der spiller hovedrollen som Chloë,
har før medvirket i Ung og smuk.
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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