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Silence
Söndag 5/3 kl 18.30

Speltid 2.41 • 100:- • Från 15 år
På 1600-talet reser två Jesuitiska präster till Japan där katolicismen för-
bjudits och så gott som alla utländska kontakter. De bevittnar förföljel-
sen av de kristna japanerna och regeringen som vill rensa bort allt väs-
terländskt inflytande. De får själva utstå våld och förföljelse medan de 
reser runt för att hitta sin mentor och sprida kristendomen. Med Liam 
Neelson och regi av Martin Scorcese. Oscarsnominerad för bästa foto.

Gold
Onsdag 15/3 kl 19.00

Speltid 2.01 • 100:- • Från 15 år
Kenny Wells är en modern guldletare, lurendrejare och drömmare som 
är på desperat jakt efter det stora genombrottet. Med endast ett fåtal 
alternativ kvar innan total konkurs slår han sig ihop med en lika miss-
lyckad geolog för att lyckas genomföra ett grandiost försök att finna 
en stor guldfyndighet i Indonesiens otillgängliga djungel. Gold är en 
verklighetsbaserad historia som nästan är för bra för att vara sann.

Manchester by the Sea
Onsdag 1/3 kl 19.00

Speltid 2.17 • 100:- • Från 11 år
Livet för en vaktmästare från Boston förändras för alltid då han åter-
vänder till sin hemstad för att ta hand om sin tonårige brorson.  När 
hans äldre bror Joe går bort får Lee Chandler veta att hans bror utsett 
honom till ende förmyndare för sin son. Casey Affleck fick pris som 
bästa manliga skådespelare på årets Golden Globe. Filmen har fått sex 
Oscarsnomineringar, bland annat bästa film, bästa regi.

A United Kingdom
Söndag 12/3 kl 18.30

Speltid 1.51 • 100:- • Från 15 år
1947 träffade Seretse Khama, den 26-årige tronarvingen av Botswa-
na, Ruth Williams, en 24-årig kontorist från London. Deras kärlek och 
äktenskap bekämpades inte bara av respektive familjer, utan också av 
de brittiska och sydafrikanska myndigheterna. Paret kämpade mot apart 
heid och den brittiska regeringen för att införa demokrati i Botswana. 
Drama, Romantik

Elle
Onsdag 8/3 kl 19.00

Speltid 2.10 • 100:- • Från 15 år
När en framgångsrik affärskvinna, Michéle Leblanc blir attackerad och 
våldtagen i sitt eget hem, påbörjas en katt och råttalek, där hon gör 
allt för att hitta den okände gärningsmannen. Isabelle Huppert spelar 
huvudrollen och för regi står Paul Verhoeven, mannen bakom 80/90-
tals klassiker som Basic Instinct, Total Recall och Robocop. Drama, 
Thriller
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Skönheten och Odjuret
Söndag 19/3 kl 18.30 – 3D, 120:- 
 Onsdag 22/3 kl 19.00 – 2D, 100:-

Speltid 2.09 • Från 15 år
Nu kommer äntligen Disneys älskade och enastående berättelsen om 
Skönheten och Odjuret till liv för första gången som en helt ny  spel-
filmsversion. I rollerna ser vi Emma Watson som Belle, Dan Stevens 
som Odjuret, Luke Evans som Gaston, Kevin Kline som Maurice, Bel-
les pappa; Josh Gad som LeFou. OBS! Engelskt tal

    Moonlight
Onsdag 29/3 kl 19.00

    Speltid 1.50 • 100:- • Från 11 år
Moonlight är ett intimt porträtt av en ung mans liv från barndomen till 
vuxen ålder, när han växer upp i ett tufft område utanför Miami. Filmen 
följer hans kamp om att finna sin plats i denna värld. Det är en tidlös 
historia om mänsklig kontakt och om de ögonblick och krafter som for-
mar våra liv och gör oss till dem vi är. Filmen har åtta nomineringar 
i årets Oscarsgala.

Kong – Skull Island
Söndag 26/3 kl 18.30 – 3D

Speltid 1.58 • 120:- • Åldersgräns ej klar
Warner Bros. Pictures och Legendary Pictures ger oss en helt ny tolk-
ning av Kong i detta äventyr av Jordan Vogt-Roberts (”The King of 
Summer”). En udda samling äventyrare skickas tillsammans till en out-
forskad ö i Stilla Havet, lika vacker som förrädisk. Vad de inte inser är 
att de är påväg rakt mot den mytiske Kongs område. Med Brie Larson, 
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell.

Från 1 mars ändras 15 års-gränsen för biografbesök. Nu kommer personer mellan 11-14 år 
att kunna gå på 15-årsfilm i sällskap med en vuxen (över 18 år).

• I mars 2012 filmade regissören Jonas Åkerlund två Ramm- 
stein-konserter under Made in Germany-turnén. Varje konsert 
hade en publik på 17.000 personer, i den utsålda Bercy Arena i 
Paris. Resultatet är Rammstein: Paris som 23 mars visas på en 
rad biografer i hela Sverige.
• Rammstein: Paris är en perfekt blandning av bandets extra-
ordinära scenshow och Jonas Åkerlunds unika hantverk. Med 
30 kameror och 60 vinklar har Jonas Åkerlund hittat en helt 
ny approach till hur man filmar en Rammstein-konsert. Han 
lyckas fånga den spektakulära rockshowen med mängder av 
eld och explosioner på ett levande sätt. Det är en visuell fest 
och en hyllning till Rammstein.

Rammstein: Paris
Torsdag 23/3 kl 19.00 • 140:-

• ”Vi filmade två nätter i Paris med 30 kameror, plus att vi filmade en generalrepetition för 
närbilderna. Filmen är en hel Rammstein-show och vi har klippt den med samma precision 
som jag skulle göra med en 3-4 minuter lång musikvideo. Även med ett stort team av redige-
rare tog det oss över ett år för att slutföra projektet. När jag tittar på det nu så är det styrkan i 
det här. Rammstein är ett tidlöst konstverk. Filmen är unik. ”, säger Jonas Åkerlund.


