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Fifty Shades Freed
Sönd 11/2 kl 18.30 • Onsd 14/2 kl 19.00

Speltid 1.46 • 100:- • Från 15 år
Jamie Dornan och Dakota Johnson återvänder som Christian Grey och 
Anastasia Steele i Fifty Shades Freed, det tredje kapitlet baserat på det 
världsomfattande och bästsäljande ”Fifty Shades” fenomenet.
I rollerna: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim Basinger
 – Drama, Romantik

The Shape of Water
Söndag 18/2 kl 18.30

 Speltid 2.03 • 100:- • Från 15 år
Från den mästerlige berättaren Guillermo del Toro (Pan’s Labyrint) 
kommer ”The Shape of Water” – en annorlunda saga som utspelar sig 
under kalla kriget i USA. Filmen handlar om den ensamma Elisa (Sally 
Hawkins) som jobbar på ett statligt laboratorium. En dag upptäcker hon 
och hennes kollega ett hemligstämplat experiment. – Drama, Fantasy

Black Panther
Onsdag 21/2 kl 19.00

Speltid 2.15 • 100:- • Från 11 år
Efter händelserna i Captain America: Civil War återvänder T’Challa till 
sitt hemland, det isolerade, högteknologiska afrikanska landet Wakan-
da, för att bli dess kung. Men när en gammal fiende dyker upp måste 
T’Challa, både som kung och Black Panther visa sin styrka. Han dras 
in i en konflikt som hotar inte bara Wakandas öde, utan hela världen.

Pelle Kanin
Söndag 25/2 kl 16.00

 Speltid 1.34 • 60:- • Från 7 år
Beatrix Potters klassiska berättelse om den upproriska kaninen Pelle 
som försöker smyga sig in i bondens grönsaksodling. Vem sade att de 
var lugnt på landet? – Animerat, Komedi, Familj

Wonder
Söndag 25/2 kl 18.30

 Speltid 1.53 • 100:- • Barntillåten
August Pullman, en pojke med en ansiktsdeformation, ska börja femte 
klass och för första gången på en vanlig grundskola. Hans livsglädje 
och personlighet kommer att förändra livet för alla runt omkring ho-
nom. Filmen är baserad på New York Times-bästsäljaren med samma 
namn av R. J. Palacio. Med: Julia Roberts, Owen Wilson – Drama

F l e r  f i lme r 
på  a n d r a s i d a n

Gordon & Paddy 
Söndag 18/2 kl 16.00

 Speltid 1.02 • 60:- • Barntillåten
En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste fånga tjuven. 
Sorgligt nog är han den ende polisen i hela distriktet och tvingas stå 
ensam i snön och vakta hålet där nötterna stulits. Han som egentligen 
är bäst på att lyssna, tänka och stämpla. Svenska röster: Stellan Skars-
gård, Melinda Kinnaman, Felix Herngren med flera. 
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Red  Sparrow
Söndag 4/3 kl 18.30

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Mot sin vilja rekryteras Dominika Egorova till att bli en ”sparv”, en 
tränad förförerska i tjänst i den ryska säkerhetstjänsten. Hon tvingas 
lära sig att använda sin kropp som ett vapen, men måste kämpa för att 
upprätthålla sin självkänsla under den extremt icke-humana tränings-
processen. Med Jennifer Lawrence, Mary-Louise Parker. – Thriller

Downsizing
Onsdag 7/3 kl 19.00

Speltid 2.15 • 100:- • Barntillåten
Downsizing föreställer sig en värld där norska forskare, som en lösning 
på planetens överbefolkning, uppfinner ett sätt att krympa människor 
till en dryg decimeters längd och därpå föreslår en 200-årig global 
övergång från stort till smått. Med Kristen Wiig, Matt Damon och även 
Rolf Lassgård dyker upp i en liten roll. – Komedi, Drama, Sci-Fi

Tårtgeneralen
Sönd 11/3 kl 18.30 • Onsd 14/3 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Året är 1984 och tv-programmet Rekord-Magazinet utser Köping till 
Sveriges tråkigaste stad. Medan bygden lamslås och ett helt land skrat-
tar bestämmer sig Hasse P – nyinflyttad, skuldsatt, möjligen alkoholi-
serad – för att motbevisa ”Stockholmsjävlarna” genom att bygga värl-
dens längsta smörgåstårta. Med Mikael Persbrandt, Helena Bergström.

Förbokning av bio- och livebiljetter enbart via e-post: 
rimforsabio@gmail.com och senast dagen före föreställning 

Information: Staffan Gustafsson 070-460 21 01

F l e r  f i lme r 
på  a n d r a s i d a n

Live
Live från Kungliga Operan, Stockholm
Framförs på italienska med svensk text 

Speltid 3 timmar inkl paus
Livesänds från Kungliga Operan, Stockholm

Framförs på italienska med svenskt text
Musik: Giuseppe Verdi • Regi: Michael Cavanagh

Med: Lennart Forsén, Christina Nilsson 
Förbokning senast 16/3 kl 12.00

Aida
Lördag 17/3 kl 15.00

260:- inkl förtäring

Innan vintern kommer 
Onsdag 28/2 kl 19.00

 Speltid 1.15 • 100:- • Åldersgräns ej satt
En familj på en liten gård försöker leva som vanligt trots att det pågår 
en våldsam statskupp i landet. Hotet är ständigt närvarande. En dag får 
man besök av några av kuppmakarna. Filmen tredje delen i en trilogi 
av Stefan Jarl, där ”Goda människor” och ”Jag är din krigare” utgör 
första och andra delen. Med: Peter Andersson, Eva Röse. – Drama


