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Star Wars 
– The Last Jedi 

Onsdag 13/12 kl 19.00 • 3D • 120:- 
Söndag 17/12 kl 18.30 • 2D • 100:- 

    Speltid 2.31 • Från 11 år
Den episka Skywalker-sagan fortsätter när hjältarna från The 
Force Awakens ansluter sig till de galaktiska legenderna i ett 
storslaget äventyr som avslöjar Kraftens uråldriga mysterier 
och chockerande sanningar från det förflutna. – Världspremiär

Händels 
Messias

 

Ferdinand
Tisdag 26/12 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klar • 60:-
Den klassiska berättelsen om den stora tjuren med ett stort 
hjärta, som hellre luktar på blommor än stångas med de andra 
tjurarna. En dag misstas Ferdinand för att vara farlig och blir 
bortförd för att delta vid tjurfäktningar. Fast besluten att åter-
vända till sin familj samlar han ett udda gäng och ger sig ut på 
ett fantastiskt äventyr. Du kommer bli förtjurst! – Familjefilm, 
Animerad film

Lördag 16/12 kl 15.00  
200:- inkl förtäring i pausen 

Speltid cirka 2 tim 30 min inklusive paus 
Livesänd konsert från Göteborgs Konserthus

Dirigent: Nathalie Stutzmann • Göteborgs symfoniker • Göteborgs symfoniska kör
OBS! Förbokning senast kl. 12.00 den 15 december – begränsat antal.

JULKLAPPSTIPS 
Köp 5 Biocheckar
– Betala för 4 –

Saknar du vårt Bioblad 
Anmäl dig till vår e-post
rimforsabio@gmail.com
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Paddington 2 
Lördag 30/12 kl 16.00

 Speltid 1.47 • 60:- • Från 7 år
Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. Alla 
älskar den charmiga lilla björnen som sprider glädje och mar-
melad var han än går. När Paddington letar efter den perfek-
ta presenten till sin faster Lucys hundraårsdag hittar han en 
bok i herr Grubers butik. För att ha råd att köpa boken måste 
Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt blir boken 
stulen! Nu är det upp till Paddington och familjen Brown att 
avslöja tjuven, en skurk som dessutom tycks vara en mästare i 
förklädnad. – Animerad familjefilm, Barnfilm

Ted
Onsd 3/1 kl 19.00 • Sönd 7/1 kl 18.30

    Speltid och åldersgräns ej klar • 100:-
Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i 
svensk pophistoria. I början av 70-talet greps Sverige av total 
Ted-feber och hela landet fascinerades av hans glädje, energi, 
talang och fantastiska låtar. Över en natt blev han Sveriges 
första riktiga tonårsidol. Filmen är en berättelse om en av vår 
tids största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern 
Kenneth, till musiken och till livet. Teds livsöde kom att be-
röra en hel nation. – Drama, Verklighetsbaserad
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The Greatest Showman
Onsdag 27/12 kl 19.00 
Lördag 30/12 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klar • 100:-
Phineas Taylor Barnum eller P. T. Barnum,  var en amerikansk 
cirkusdirektör och underhållningsentreprenör, bland annat 
känd som grundaren till en av cirkusarna som senare kom att 
ingå i Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. P.T. 
Barnum var vida känd för sina freak shows.
Skådespelare: Hugh Jackman, Michelle Williams, Rebecca 
Ferguson, Zac Efron – Drama, Musikal

Pitch Perfect 3
Söndag 7/1 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klar • 80:-
Anna Kendrick och Rebel Wilson märks bland de stjärnor som 
återvänder i uppföljaren till 2015 års succé. Det efterlängta-
de senaste kapitlet i filmserien, PITCH PERFECT 3, produ-
ceras av Paul Brooks på Gold Circle Entertainment och Max 
Handelman & Elizabeth Banks på Brownstone Productions. 
Filmen regisseras av Trish Sie. I rollerna: Anna Kendrick, Re-
bel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Elizabeth Banks, 
Anna Camp, John Lithgow. – Komedi


