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Hundraettåringen 
som smet från 

notan och försvann
Sö 25/12 kl 19.00 • Må 26/12 kl 19.00

Onsdag 28/12 kl 19.00
Speltid 1.48 • 100:- • Från 11 år

Allan Karlsson och hans vänner som nu är rastlösa på Bali efter ett år i lyx. Men när Allan 
bjuder på den oförglömligt goda läsken Folksoda så blir det fart igen. Inte bara på Allan 
och sällskapet, men även på hämndlystna gangsters, ryska bekanta från förr och ameri- 
kanska CIA. I uppföljaren till ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann” 
bjuder Hundraettåringen in till ett nytt, fantastiskt kapitel om hans osannolika liv. 

Bamse och
häxans dotter

Söndag 8/1 kl 16.00
Speltid 1.05 • 60:- • Barntillåten

Krösus Sork finner guld i bävrarnas damm. För att riva dammen 
och få guldet lurar han häxans dotter Lova att trolla bort Bamse. 
Med Bamse borta är det upp till alla barn att hjälpas åt för att stoppa 
Krösus – men för att göra det måste man vara sams.

Lion
Söndag 8/1 kl 18.30  

Speltid 2.09 • 100:- • Från 11 år
Lion berättar den gripande sanna historien om Saroo Brierley, med 
Dev Patel, Rooney Mara och Nicole Kidman i rollerna, och är ba-
serad på hans självbiografiska roman ”A Long Way Home”. Han 
är en ovanligt klok och äventyrslysten 5-åring som bor i en liten by 
i centrala Indien. Hans bror Guddu är hans idol och han vill precis 
som sin bror bidra till familjens försörjning. Efter att av misstag ha 
hamnat på ett tåg och somnat vaknar han upp ensam och förvirrad. 

Assassin’s Creed – 3D
Onsdag 11/1 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ännu ej satt • 120:-
Genom banbrytande teknik som låser upp Callum Lynchs genetiska 
minnen han får uppleva hans förfader Aguilars äventyr i 1400-talets 
Spanien. Callum upptäcker att han härstammar från ett mystiskt och 
hemligt sällskap, Assassinerna, och erhåller kunskap och förmå-
gor för att ta sig an den grymma och kraftfulla Tempelherreorden 
i nutid. Med Michael Fassbender, Marion Cottilard, Jeremy Irons, 
Brendan Gleeson, Michael Kenneth Williams. – Action, Äventyr
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Småstad
Söndag 22/1 kl 18.30

Speltid 1.31 • 100:- • Från 15 år
Möt Björn och hans fyra systrar, mitt i livet. När deras far dör hit-
tar de en videohälsning som han lämnat efter sig. Ett meddelande 
från andra sidan som får dem att ifrågasätta valen de gjort och hur 
man bäst tar vara på livet. Det är nu som Björn bestämmer sig för 
att utmana sitt livs största rädsla. Regi av Johan Löfstedt från Vad-
stena. Med: Björn Löfstedt, Gunilla Carlsén, Kina Löfstedt, Pelle 
Löfstedt, Monica Sturzenbecker. Inspelad i Vadstena och Motala.

Live by night
Onsdag 25/1 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ännu ej satt • 100:-
I 1920-talets Boston, under förbudstiden i USA i en värld där 
gangsters styr flödet av alkohol, och makt och pengar finns för den 
som har tillräckligt med mod. Polissonen Joe Coughlin vände för 
länge sedan sin strikta uppväxt ryggen för ett lyxliv bortom lagen. 
Oscar®-belönade Ben Affleck regisserar, spelar huvudrollen och 
har skrivit manus till thrillern ”Live by night” som är baserad på 
boken av bästsäljande Dennis LeHane. – Drama, Crime

La La Land
Sön 29/1 kl 18.30 • Ons 1/2 kl 19.00

Speltid 2.08 • 100:- • Barntillåten
”La La Land” är en sprudlande musikalisk romcom skriven och re-
gisserad av Oscar®-nominerade Damien Chazalle. ”La La Land” 
berättar historien om Mia (Emma Stone), en aspirerande skådespe-
lerska och Sebastian (Ryan Gosling) en dedikerad men desillusione-
rad jazzmusiker. De två blir förälskade och tillsammans ger de sig ut 
i drömmarnas stad Los Angeles, från mörka svettiga jazzklubbar till 
stadens upplysta boulevarder för att utforska glädjen och smärtan. 

Skönheten i allt
Sön 15/1 kl 18.30 • Ons 18/1 kl 19.00

Speltid 1.34 • 100:- • Från 7 år
När en framgångsrik reklamare drabbas av en personlig tragedi och 
drar sig tillbaka från livet skapar hans vänner en drastisk plan för 
att nå honom innan han förlorar allt. Genom att drivas till gränsen 
tvingas han nu möta sanningen på ett oväntat och djupt mänskligt 
vis. Ett drama om hur stor sorg kan innehålla vackra ögonblick 
och hur kärlek, tid och död tillsammans utgör ett liv värt att leva. 
Med: Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren.
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