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F l e r  f i lme r  på  a n d r a s i d a n

Nr 3/2017
Järnvägsgatan 8

590 43 Rimforsa

www.rimforsabio.se

Bokning av bio- och livebiljetter enbart via e-post: rimforsabio@gmail.com och senast dagen före 
föreställning • Information: Staffan Gustafsson 070-460 21 01

Free Fire
Söndag 9/4 kl 18.30

Speltid 1.30 • 100:- • Från 15 år

Boston 1978. Justine har arrangerat ett möte mellan två irländare i be-
hov av vapen och ett gäng som ska sälja ett vapenförråd. Allt tar plats 
i en sedan länge övergiven lagerlokal. Men när ett skott avlossas mitt 
under förhandlingen, kan allt hända och ett intressant affärsmöte för-
vandlas snabbt till en häftig och hämningslös skottväxling. – Action, 
Thriller, Komedi

Klas Klättermus
Söndag 9/4 kl 16.00

Speltid 1.16 • 60:- • Barntillåten

Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebackeskogen lever 
farligt. Den glupske Mickel Räv och de andra rovdjuren vill inte 
skaffa mat på hederligt vis utan hotar ständigt med att äta upp dem. När 
Stickan Igelkott dessutom försöker att äta upp Farmor Skogsmus är det 
dags att skriva en lag för att stoppa laglösheten i skogen och till sin 
hjälp tar de Bamsefar. – Animerad familjefilm

Gost in the Shell – 3D
Onsdag 5/4 kl 19.00

Speltid 1.46 • 120:- • Från 15 år

Major, en elitsoldat till hälften människa, till hälften robot, leder spe-
cialstyrkan Section 9 med uppdraget att sätta stopp för de allra vär-
sta brottslingarna och extremisterna. Nu ställs de mot en fiende vars 
enda mål är att hindra Hanka Robotics teknologiska framsteg. Baserad 
på den internationella science fiction-succén. Med Scarlett Johansson, 
Juliette Binoche, Michael Pitt. – Action, Science Fiction

Smurfarna – 3D (sv tal)

Söndag 2/4 kl 16.00

 Speltid 1.31 • 80:- • Från 7 år

Smurfarna är tillbaka i ett animerat filmäventyr, där vi får se smurfarna 
som vi aldrig sett dem förr! En mystisk karta leder Smurfan och hennes 
vänner Glasögonsmurfen, Klunssmurfen och Muskelsmurfen ut på ett 
spännande äventyr genom den Förbjudna skogen. Målet: den största 
hemligheten i smurfarnas historia. – Animerad familjefilm

    Patriots Day
Söndag 2/4 kl 18.30

    Speltid 2.10 • 100:- • Från 15 år

Baserad på den sanna historien om terrorattentatet mot Maratonloppet i 
Boston 2013. Tillsammans med överlevare och resten av Bostons polis-
kår, leder Tommy Saunders jakten på de skyldiga i en kamp mot klock-
an innan de lyckas slå till igen. Patriot’s Day är en kraftfull berättelse 
om samhällets mod i eftermälet av en avskyvärd attacksom skakade en 
hel nation. Med Mark Wahlberg, Michelle Moneghan, J.K. Simmons.
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F l e r  f i lme r  på  a n d r a s i d a n

Jaques – Havets utforskare
Söndag 23/4 kl 18.30

Speltid 1.58 • 100:- • Åldersgräns ej klar

Den efterlängtade biografin om den legendariske franske havsäventy-
raren och filmmakaren Jacques Cousteau. Han ger sig ut på det största 
äventyret med sin son Philippe. Ombord på Calypso hittar de tillbaka 
till varandra innan tragedin slår till. I rollerna: Audrey Tautou, Lam-
bert Wilson, Pierre Niney, Benjamin Lavernhe, Laurent Lucas, Chloe 
Hirschman. – Drama, Verklighetsbaserad

Från den 1 mars ändrades 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).

    Ljus i natten
Onsdag 19/4 kl 19.00

    Speltid 1.38 • 100:- • Från 15 år

Två berättelser korsar varandra som av en händelse. Khaled, en flykting 
från Syrien, glider in till Helsingfors som fripassagerare på ett fartyg 
för att söka asyl. Wikström lämnar sin alkoholiserade hustru och säger 
upp sig för att istället försörja sig som pokerhaj, öppnar en restaurang 
och anställer Khaled som diskare. Ett ögonblick av solsken som inte 
nödvändigtvis leder fram till ett lyckligt slut.  Regi:  Aki Kaurismäki

Babybossen – 3D (sv tal)

Måndag 17/4 kl 16.00

 Speltid 1.37 • 80:- • Från 7 år

Från skaparen av Madagaskar kommer nu den nya DreamWorks 
Animation komedin Babybossen. Han bär kostym och är troligvis 
den mest ovanliga babyn du kan tänka dig. Babybossen är berättelsen 
om hur nykomlingen i familjen kan vända upp och ner på hela ens 
tillvaro.Om du trodde föräldraskap var svårt innan har du inte träffat 
Baby-Bossen! – Animerad familjefilm

    Sameblod
Onsdag 12/4 kl 19.00

    Speltid 2.10 • 100:- • Från 11 år

Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster. Hon ska 
snart ta över som renskötare i familjen men drömmer om ett annat liv. 
Efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan bestäm-
mer sig Ella Marja för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska 
lärarinnas kläder och identitet och rymmer till Uppsala – men att byta 
liv visar sig vara mycket svårare än hon trodde. Regi: Amanda Kernell

    Fast & Furious 8
Måndag 17/4 kl 18.30

    Speltid 2.10 • 100:- • Från 11 år

Från Kubas stränder och New Yorks gator till det arktiska klimatet vid 
Barents hav reser vår elitstyrka i jakt på en anarkist som hotar skapa 
globalt kaos. Samtidigt måste de också få tillbaks mannen som en gång 
gjorde dem alla till en familj. Med: Dwayne Johnson, Charlize Theron, 
Jason Statham, Scott Eastwood, Vin Diesel, Helen Mirren, Jordana 
Brewster, Kurt Russell, Michelle Rodriguez, Lucas Black. – Action


