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Dumma mej 3 (sv tal) 
Söndag 2/7 kl 18.00

    Speltid 1.29 • 80:- 3D • Från 7 år
Teamet bakom filmsuccéerna, Dumma mej 1, 2 och Minionerna återvänder 
för ytterligare ett äventyr med Gru, Lucy och deras bedårande döttrar, Margo, 
Edith och Agnes – och förstås minionerna. I DUMMA MEJ 3 får vi möta en 
ny figur, skurken Balthazar Bratt, en före detta barnstjärna som nu vuxit upp 
och blivit besatt av karaktären han spelade på 80-talet. Bratt visar sig bli Grus 
mest formidable motståndare hittills. Animerat, Action, Äventyr

Spider-Man – Homecoming 
Söndag 9/7 kl 20.00

    Speltid 2.14 • 120:- 3D • Åldersgräns ej klar
Fortfarande exalterad över sin upplevelse med the Avengers återvänder Peter hem 
till sin moster May, under sin mentor Tony Starks uppsikt. Han försöker återuppta 
sina dagliga rutiner, men kan inte riktigt släppa tanken på att få uträtta nya hjäl-
tedåd. När superskurken Vulture dyker upp får han chansen – samtidigt som allt 
han håller kärt plötsligt befinner sig i stor fara. Den unge Peter Parker, Spindelman-
nen, som gjorde spektakulär debut i Captain America: Civil War, börjar utforska 
sin nyfunna identitet som nätsvingande superhjälte i Spiderman: Homecoming. 

Tulpanfeber 
Söndag 16/7 kl 20.00

    Speltid 1.47 • 100:- • Åldersgräns ej klar
I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar, och den så kallade 
tulpanmanin är ett faktum. En tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig 
årslön, så den exotiska blomman kan göra många människor väldigt rika – och 
andra väldigt fattiga. I denna omvälvande tid försöker den välbärgade handels-
mannen Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) att skapa den ultimata familje-
lyckan med sin mycket yngre fru Sophia (Alicia Vikander). När de inte lyckas 
få barn anlitas en ung lovande konstnär att måla deras porträtt till eftervärlden.  

Transformers: The Last Knight 
Söndag 2/7 kl 20.00

    Speltid 2.28 • 120:- 3D • Från 15 år
Människan ligger i krig med Transformers, och Optimus Prime är för-
svunnen. Nyckeln till mänsklighetens framtida överlevnad ligger i det 
förflutna – i den begravda historien om hur Transformers först kom till 
Jorden. Krigets utgång vilar i händerna på en osannolik allians: Cade 
Yeager, Bumblebee, en engelsk lord och en Oxford-professor. Med: Mark 
Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock, Stanley Tucci, John Goodman  
Regi: Michael Bay – Action, Äventyr, Sci-Fi

Fler filmer på andra sidan
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Guld Greta – en hisnande kärlekshistoria 
Söndag 23/7 kl 19.30

    Speltid 0.59 • 100:- • Barntillåten
Greta Johansson bor med sin familj i gamla Eldkvarn i Stockholm åren före 
första världskriget. Det är platsen där Stadshuset snart kommer att byggas. 
Huvudstaden förbereder sig för de Olympiska spelen 1912. Greta hänger med 
många andra arbetarungdomar i Strömbadet. Bara 17 år gammal vinner hon 
överraskande guld i simhopp och blir Sveriges första olympiska mästarinna.  
Prisbelönad dokumentär av Jens Lind, som även inleder filmen och stannar 
kvar för frågor efteråt. Samarbete med Kinda kommun under Amerikaveckan.

Dunkirk 
Söndag 30/7 kl 20.00

    Speltid ej klar • 100:- • Från 15 år
DUNKIRK är berättelsen om de hundratusentals brittiska och allierade trupper 
som blir invaderade och omringade på stranden vid Dunkerque i Frankrike 
av  fientliga  styrkor  under  andra  världskriget.  I  rollerna:  Tom  Hardy,  Mark 
Rylance, Kenneth Branagh, Aneurin Barnard, Jack Lowden, Fionn White-
head, Harry Styles, Cillian Murphy, James D’Arcy. Regi: Christopher Nolan. 
– Action, Drama, Krig

Valerian and the City of a 
Thousand Planets 

Söndag 6/8 kl 20.00
    Speltid 2.09 • 120:- 3D • Åldersgräns ej klar

Under det 28:e århundradet, bildar Valerian (Dane DeHaan) och Laureline 
(Cara Delevingne) ett team specialagenter med ansvar att behålla ordningen i 
universums mänskliga territorium. På order från försvarsministern ger sig de 
två ut på ett uppdrag till den makalösa staden Alpha. Regi: Luc Besson

Big Foot Junior (sv tal) 
Söndag 30/7 kl 18.00

    Speltid och åldersgräns ej klar • 80:- 3D
Den 13-årige ensamvargen Adam ger sig ut på ett strapatsfyllt äventyr för att 
lösa mysteriet med sin försvunna pappa. Det tar inte lång tid innan han upp-
täcker att hans pappa inte är någon annan än den legendariske Bigfoot, som 
har gömt sig i vildmarken i åratal för att skydda sig själv och sin familj från 
HairCo, ett jätteföretag som vill göra vetenskapliga experiment med Bigfoots 
speciella DNA. När Adam återförenats med sin pappa inser han att även han 
har begåvats med superkrafter som överträffar hans vildaste fantasi.  

Fler filmer på andra sidan
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