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Winnerbäck – Ett slags liv
Onsdag 18/10 kl 19.00

Speltid 1.34 • 100:- • Barntillåten
Lars Winnerbäck är en av Sveriges största artister sedan 15 år. Samti-
digt är han en av dem som vi vet minst om. Nu firar Winnerbäck 20 år 
som artist, trots att han knappt hunnit fylla 40. Denna dokumentär tar 
oss närmare honom än någonsin, samtidigt som den sammanfattar en 
musikaliskt osannolik karriär. Vid sidan av Lars Winnerbäck återfinns 
i filmen Rolf Lassgård, Per Gessle och Melissa Horn. – Dokumentär

Ballerinan och uppfinnaren 
Söndag 8/10 kl 16.00

 Speltid 1.29 • 60:- • Från 7 år
Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa! Tillsam-
mans med kamraten Victor, som har planer på att bli en stor uppfinnare, 
kommer hon på en makalös plan för att fly från barnhemmet och ge sig 
ut på äventyr mot Paris – en stad fylld av ljus och med Eiffeltornet un-
der uppbyggnad. Ett helt underbart animerat äventyr för hela familjen, 
om att aldrig ge upp sina drömmar. – Animerat

Blade Runner 2049
Söndag 8/10 kl 18.30 • 3D • 120:- 

Onsdag 11/10 kl 19.00 • 2D • 100:-
    Speltid 2.43 • Från 15 år

Trettio år har gått sedan sist. En ny blade runner – Los Angeles-polisen 
K (Ryan Gosling) – avslöjar en sedan länge begravd hemlighet med 
potential att rasera det lilla som nu återstår av samhället. K:s avslöjande 
leder honom ut på en jakt efter Rick Deckard (Harrison Ford), en tidiga-
re blade runner som varit försvunnit i tre decennier. –  Science Fiction

Korparna
Söndag 15/10 kl 18.30

Speltid 1.46 • 100:- • Från 11 år
Agne sliter hårt för att få gården att gå runt. Ett arbete som nöter på ho-
nom både fysiskt och psykiskt. Pressen ökar ytterligare när arrendeäga-
ren vill modernisera och hotar att säga upp arrendet. Agnes familj har 
brukat gården i generationer och han har tagit för givet att äldste sonen 
Klas ska ta över när han själv inte längre orkar. Med: Reine Brynolfs-
son, Maria Heiskanen, Jacob Nordström. Regi: Jens Assur – Drama

My Little Pony: The Movie
Söndag 22/10 kl 16.00

    Speltid 1.39 • 60:- • Från 7 år
Äntligen kommer filmen med de omåttligt populära hästarna till bio-
graferna! När en mörk kraft hotar Ponyville och Mane 6 tvingas ut på 
en resa till utkanten av Equestra för att rädda sitt älskade hem. Under 
resans gång träffar de på nya vänner och ställs mot farliga prövningar. 
– Animerad familjefilm
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American Made 
Onsdag 1/11 kl 19.00

    Speltid 1.55 • 100:- • Från 15 år
I ”American Made” återförenas Tom Cruise med Edge of Tomorrow- 
regissören Doug Liman. Filmen är ett internationellt äventyr baserat på 
den osannolika (men sanna) berättelsen om Barry Seal, en livsnjutande 
pilot som oväntat rekryteras av CIA för att leda en av de största hem-
liga operationerna i USA:s historia. Med Tom Cruise, Jesse Plemons, 
Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright – Thriller

Vilken jävla cirkus 
Söndag 22/10 kl 18.30 

 Speltid 2.05 • 100:- • Åldersgräns ej klar
Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat 
sitt livs stora kärlek Agnes. Med världen på sina axlar cyklar han en dag 
för fort och kör omkull. Hugo faller handlöst mot marken, svimmar av, 
och vaknar upp på det mest udda ställe – i en cirkusvagn! Med: Gustav 
Lindh, Molly Nutley, Tomas von Brömssen, Aliette Opheim, Johan Wi-
derberg. Regi Helena Bergström. – Drama, Komedi

Dracula
Fredag 3/11 kl 19.00 
260:- inkl förtäring i pausen 

Speltid cirka 2 tim 15 min inklusive paus 
Livesänd opera från Kungliga Operan, Stockholm 

(Framförs på svenska med svensk text)
OBS! Förbokning senast kl. 12.00 den 2 november 
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Snömannen
Onsdag 25/10 kl 19.00

Speltid 2.14 • 100:- • Från 15 år
Någon har skickat ett anonymt meddelande till polisen i Oslo, som 
får kriminalaren Harry Hole att se likheter mellan försvinnandet av en 
kvinna och äldre ouppklarade fall. Kan en seriemördare ha återvänt ef-
ter flera års tystnad? Snömannen är den första av Jo Nesbøs romaner om 
polisen Harry Hole som blir film. Regi av Tomas Alfredsson. – Drama, 
Thriller

Geostorm
Söndag 29/10 kl 18.30

Speltid 1.49 • 100:- • Från 15 år
Jorden och alla dess invånare står inför ett stort hot. Efter en rad oför-
utsägbara naturkatastrofer kommer världens ledare fram till en plan att 
skapa ett satellitsystem som kan hålla klimatet i schack och människor-
na trygga. Men något går riktigt snett då nätverket som skulle skydda 
jorden i stället attackerar den. Tiden är knapp innan en geostorm sveper 
undan allt, och tar befolkningen med sig. – Action, Science Fiction

Live


