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Venom
Onsdag 17/10 kl 19.00

Speltid 1.52 • 100:- • Från 15 år
En av Marvels mest gåtfulla och komplexa tuffingar kan snart ses på 
bioduken med Oscar®belönade Tom Hardy i rollen som den dödliga 
beskyddaren Venom.  I rollerna: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz 
Ahmed, Scott Haze, Reid Scott – Action, Sci-Fi

Pettsson och Findus
Söndag 28/10 kl 16.00

Speltid 1.22 • 60:- • Barntillåten
Findus hoppar runt i sin nya säng varje natt så att stackars Pettson inte 
kan sova. För att få lite ro bygger Pettson ett hopp-och-lekrum till Fin-
dus ute i uthuset bredvid. Det visar sig att Findus älskar sitt nya rum 
och firheten det ger så mycket att han bestämmer sig för att flytta dit 
permanent. – Barn, Familj – Svenskt tal

The Girl in the Spider’s Web
Söndag 28/10 kl 18.30

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Kultfiguren och huvudkaraktären från Stieg Larssons Millenium- 
serie, Listbet Salander, återvänder till vita duken i ”Girl in the Spi-
der’s Web”, baserad på romanen med samma namn (”Det som inte 
dödar oss” på svenska) av David Lagercrantz som nu för första gången 
filmatiserats. – Drama, Thriller

Halloween
Onsdag 31/10 kl 19.00

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Jamie Lee Curtis återvänder till sin ikoniska roll som Laurie Strode. 
För sista gången konfronteras hon med den maskerade figuren Michael 
Myers som jagat henne sedan hon med nöd och näppe undkom ho-
nom under Halloweennatten för fyra decennier sedan. Med: Jamie Lee 
Curtis, Virginia Gardner, Judy Greer – Skräck
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Lyrro
Sönd 21/10 kl 18.30 • Onsd 24/10 kl 19.00

Speltid 1.28 • 100:- • Från 11 år
Borta bra men hemma bäst? Nej, det stämmer nog inte riktigt – och har 
nog aldrig gjort. ”Lyrro – Ut- och invandrarna” är en sketchartad film 
som handlar om att: Människan har alltid varit på väg. Ibland flyende 
från något men ofta också sökande efter något annat.  Med: Peter Dalle, 
Suzanne Reuter, Henrik Dorsin, Johan Ulveson, Björn Gustafsson.

Gräns 
Söndag 4/11 kl 18.30

 Speltid 1.48 • 100:- • Från 15 år
Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut 
smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon döljer 
något. Men när den mystiska Vore kliver av färjan så tvivlar hon för för-
sta gången på sin instinkt. Hon anar att han döljer något, men kan inte 
sätta fingret på vad. Nominerad till Sveriges Oscar®bidrag – Fantasy
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The BlacKkKlansman
Onsdag 7/11 kl 19.00

 Speltid 2.15 • 100:- • Från 11 år
Det är tidigt 70-tal – en kaosartad tid kantad av slaget om medborgliga 
rättigheter. Ron Stallworth blir den första kriminalaren med afroameri-
kansk bakgrund på Colorado Springs-polisstation. Från den visionära 
filmskaparen Spike Lee kommer nu den otroliga men sanna historien 
om en amerikanske hjälte. – Biografi, Komedi, Deckare

Grinchen – 3D
Söndag 11/11 kl 16.00 

Speltid och åldersgräns ej klara • 80:-
Varje år runt juletid stör de hans lugna ensamhet med sina allt större, 
mer skinande och mer högljudda festligheter. När invånarna i Vem-
dalen tillkännager att de detta år ska göra julen tre gånger så stor som 
förut, inser Grinchen att det enda sättet för honom att få lugn och ro är 
att stjäla julen. – Animerat, Komedi – Svenskt tal

Taxi Driver
Tisdag 6/11 kl 19.00

Speltid 1.54 • 100:- • Från 15 år
En kultklassiker med Robert De Niro. ”Spegelsce-
nen med De Niro har med åren blivit en kliché, men 
Taxi Driver är långt ifrån en kliché, utan snarare ett 
tidlöst dokument från en filmens guldålder och en 
påminnelse om hur film egentligen borde vara . . .” 
(Filmforum.se)

Filmen är inte textad på svenska

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

Information: Staffan Gustafsson 070-460 21 01 
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Book Club
Söndag 11/11 kl 18.30

 Speltid 1.55 • 100:- • Barntillåten
Diane är nybliven änka efter 40 års äktenskap. Vivian njuter av män 
utan att ha några tankar på vidare relation. Sharon försöker fortfarande 
komma över en skilsmässa sedan ett årtionde. Carols äktenskap går 
på tomgång efter 35 år. Med: Jennifer Garner, Michael Mosley, John 
Gallagher Jr, Richard Cabral, Tyson Ritter. – Komedi

Fantastiska Vidunder 
Grindelwalds Brott – 3D

Onsdag 14/11 kl 19.00
 Speltid 2.13 • 120:- • Från 11 år

Grindelwald har lyckats undkomma arresten och har bestämt sig för att 
samla anhängare som inte får veta hans egentliga agenda: att uppfostra 
renblodstrollkarler till att styra över alla icke-magiska varelser. 
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