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Det
Sönd 17/9 kl 18.30 • Onsd 20/9 kl 19.00

Speltid ej klar • 100:- • Från 15 år
Bill Skarsgård spelar huvudrollen i nya skräckfilmen DET som bygger 
på Stephen Kings välkända roman med samma namn. Plötsligt lamslås 
den lilla staden Derry i amerikanska delstaten Maine av skräck när flera 
barn mystiskt börjar försvinna. Några barn får möta sina största rädslor, 
när de hamnar i den onda clownen Pennywise sällskap, vars historia 
som mördare sträcker sig långt, långt bakåt i tiden? – Skräck

Borg
Sönd 10/9 kl 18.30 • Onsd 13/9 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klar • 100:-
”Borg” är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och 
glamour i en tid då allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons 
stora genombrott som skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från Sö-
dertälje till världseliten, om hans största kamp som utkämpades 1980 i 
mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe och om hur 
deras rivalitet kom att engagera en hel värld. Med Sverrir Gudnason

The Square
Onsdag 6/9 kl 19.00

Speltid 2.27 • 100:- • Från 11 år
Ruben Östlunds Guldpalm-vinnare är en vass satir över vår samtid – 
Om gemenskap, civilkurage och vårt behov av självcentrering i en allt 
osäkrare omvärld. Christian är en framgångsrik ledare på ett modernt 
konstmuseum – han lever i centrum av konstvärlden och tar sitt arbe-
te på största allvar. Dagarna innan den prestigefulla utställningen The 
Square ska öppna blir han bestulen på öppen gata. – Komedi, Drama

Bilar 3 – 3D (sv tal)
Söndag 3/9 kl 16.00

 Speltid 1.49 • 80:- • Barntillåten
När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en ny blixtsnabb 
generation racers befinner han sig helt plötsligt utestängd från den sport 
han älskar. För att komma tillbaka in i matchen får han hjälp av en ung 
och tävlingsinriktad racertekniker, Cruz Ramirez, som även hon har sin 
egen plan för att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den en gång 
så fenomenale Hudson Hornet och ett par oväntade svängar. - Animerat

De bedragna
Söndag 3/9 kl 18.30

    Speltid 1.33 • 100:- • Från 11 år
”De bedragna” är en stämningsfull thriller från hyllade författaren/ 
regissören Sofia Coppola och utspelar sig under amerikanska inbördes-
kriget på en internatskola för flickor i södern. När de avskärmade unga 
kvinnorna tar in en skadad fiendesoldat och ger honom skydd och vård 
stiger den sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun bryts 
i en oväntad vändning. Med: Colin Farrell, Nicole Kidman. – Thriller
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The Nile Hilton Incident
Sönd 1/10 kl 18.30 • Ons 4/10 kl 19.00

    Speltid 1.51 • 100:- • Från 15 år
Noredin (Fares Fares) är en korrupt kriminalpolis i centrala Kairo som 
satt i rutin att pressa lokala brottslingar på pengar. I ett rus av droger 
och alkohol håller han sig flytande i ett rättssystem som är på randen 
till kollaps. När en känd sångerska hittas död på The Nile Hilton Hotel 
hamnar utredningen på Noredins bord. Vad som från början verkar vara 
ett svartsjukedrama, visar sig vara mer komplicerat än vad han trott.

Kingsman 
Sönd 24/9 kl 18.30 • Ons 27/9 19.00

 Speltid och åldersgräns ej klar • 100:-
I nya actionkomedin ”Kingsman: The Golden Circle” står våra hjältar, 
vars yttersta mål är att hålla världen säker, inför en ny utmaning. När 
deras huvudkontor förstörs tas världen som gisslan och de upptäcker 
att det finns en allierad spionorganisation i USA som heter Statesman. 
Med: Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle 
Berry, Pedro Pascal, Sir Elton John, Channing Tatum, Jeff Bridges.

Ninjago Movie – 3D (sv tal)
Söndag 24/9 kl 16.00

    Speltid och åldersgräns ej klar • 80:-
Från skaparna av ”The Lego – Batman Movie” kommer bioäventyret 
”The Lego – Ninjago Movie”! I kampen för att rädda Ninjago-staden 
tvingas den unge ninjan Lloyd att jobba tätt ihop med sina vänner som 
alla är både hemliga ninja-krigare samt Lego-mästerbyggare. Tillsam-
mans och ledda av kung fu-mästaren Wu måste de besegra den ondske- 
fulle krigsherren Garmadon – den värste killen nånsin! – Animerat

Märta Proppmätt
Söndag 1/10 kl 16.00

    28 minuter • 40:- • Barntillåten
Guldfisken Märta Proppmätt hamnar ofta i en situation där hennes 
hunger försätter henne i ett dilemma. När akvariet där hon bor får fler 
invånare blir det svårare för Märta att bara äta och bajsa sig igenom 
tillvaron. Plötsligt är de flera som ska dela på resurserna . . .
Knattefilm, Animerat – Svenskt tal
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Black Sabbath 
The End of the End

Torsdag 28/9 kl 19.00
Speltid 2.00 • 130:- • Från 15 år

The End of the End, den sista turnén från bandet som idag betraktas 
vara pionjärer inom Heavy Metal - Black Sabbath. I februari 2017, efter 
nästan 50 år, äntrade de scenen för sista gången tillsammans och bjöd 
hemmapubliken i Birmingham på en mycket emotionell konsert. 


