
Guardians of the Galaxy 2
Onsdag 26/4 kl 19.00 – 3D – 120:- 
Måndag 1/5 kl 18.30 – 2D – 100:-

    Speltid 2.18 • Från 11 år
Alla i Guardiansgänget är tillbaka: Chris Pratt som Peter Quill/Star 
Lord, Zoe Saldana som Gamora, Dave Bautista som Drax, Vin Diesel 
som rösten till Groot och Bradley Cooper som rösten till Rocket. Nu 
gäller det att nysta upp mysteriet med Peter Quills föräldrar, vilka var de?

Alien: Covenant 
Onsdag 17/5 kl 19.00 

 Speltid 2.02 • 100:- • Från 15 år
När besättningen på rymdskeppet Covenant är på väg till en avlägsen 
planet i den bortre delen av galaxen, upptäcker de att vad de tidigare 
trott varit ett outforskat paradis i själva verket är en mörk och farlig 
värld. De tvingas fly från ett hot mer skrämmande än de någonsin kun-
nat föreställa sig. Regi: Ridley Scott. Med:  Michael Fassbender, Kathe-
rine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride

Martha & Niki 
Tisdag 25/4 kl 19.00

    Speltid 1.33 • 100:- • Barntillåten
Martha kom till Sverige från Uganda när hon var tretton år med sin 
mamma och syster, idag är hon 21 år. Niki är adopterad från Etio-
pien och uppväxt i en konstnärsfamilj i Sverige, hon är 26 år. Martha 
och Niki möttes genom dansen. De siktar på att vinna Juste Debout 
i Paris – det finaste priset på den internationella street dance-scenen.  
I samarbete med Kinda kommun – Dansens vecka
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• Under maj och juni är vi sparsamma med biografvisningar.  Men vi återkom-
mer under juli med film på söndagarna, med bland annat ”Guld Greta – En 
hisnande kärlekshistoria”. Resten av sättningarna är ännu inte klara. Sedan blir 
det naturligtvis utomhusbio nere vid Åsunden den 22 juli. 
• Håll utkik på www.rimforsabio.se, eller anmäl att få vårt Bioblad med e-post.

Guld Greta 
En hisnande kärlekshistoria Söndag 23/7 kl 19.30 

Pirates of the Caribbean 
Onsdag 24/5 kl 19.00 – 3D

 Speltid 2.02 • 120:- • Åldersgräns ej klar
Kapten Jack Sparrow är återigen jagad av sin gamla nemesis, den 
skräckinjagande Kapten Salazar. Salazar tänker förgöra varenda pirat 
på haven och Kapten Jacks enda hopp om överlevnad är att försöka hit-
ta Poseidons mytomspunna treudd, en kraftfull klenod som ger ägaren 
total kontroll över haven. Med  Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier 
Bardem, Orlando Blom, Kaya Scodelario.

Prisbelönad dokumentär från 2016 av Jens Lind, som är med och presenterar filmen. Greta 
Johansson bor med sin familj i gamla Eldkvarn i Stockholm åren före första världskriget. 
Det är platsen där Stadshuset snart kommer att byggas. Greta blir Sverigens första kvinn- 
liga guldmedaljör i OS. Jens Lind är en av Sveriges mest kända och uppskattade berättare i 
sportsammanhang.                   Samarrangemang med Kinda kommun under Amerikaveckan.


