Söndag 18/11 kl 18.30

Speltid 2.08 • 100:- • Från 15 år

Fyra kvinnor i nutidens Chicago, har bara en sak gemensamt, de har
alla ärvt sina döda kriminella mäns skulder. De bestämmer sig för att
skapa en mer lovande framtid för sig själva. Regi: Steve McQueen
Med: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia
Erivo, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Robert Duvall, Liam Neeson.

Domaren

Onsdag 21/11 kl 19.00

Speltid 1.45 • 100:- • Från 7 år

Hovrättsdomaren Fiona försöker rädda livet på den svårt sjuke sjuttonåringen Adam. Hans föräldrar vägrar honom en livsviktig blodtransfusion på grund av sin religiösa övertygelse. Lagen ger Fiona rätt att
gå mot deras vilja, men vad vill Adam själv? Baserad på boken av Ian
McEwan. Med: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead.

Lilla spöket Laban – Spökdags
Söndag 25/11 kl 16.00

Speltid 45 minuter • 40:- • Barntillåten

Att som Lilla spöket Laban vara mörkrädd och fasa för eventuella
monster är inte lätt. Inte när man har en pappa som gärna vill att man
ska vara lika skrämmande som han. Som tur är har Laban både sin
bäste kompis Bus och sin lillasyster Labolina, som inte tillhör de
ängsligas skara.

Colette

Söndag 25/11 kl 18.30

Speltid 1.51 • 100:- • Från 7 år

Få har chockat sin samtid som Colette under förra seklets början. Hon
bryter sig fri från alla tidens konventioner – lever med såväl kvinnor
som män, skriver frispråkiga böcker, uppträder i erotiska tablåer. Tjugo år gammal gifter hon sig med bokförläggaren Willy, som snart upptäcker sin intelligenta hustrus författartalang. Med Keira Knightley.

First Man

Onsdag 28/11 kl 19.00

Speltid 2.18 • 100:- • Från 11 år

Li ve

Den spännande historien om hur NASA landsatte en man på månen.
Filmen utspelas under åren 1961-1969 med fokus på astronauten
Neil Armstrong – den förste som gick på månen. Vi får komma nära
Armstrong och de uppoffringar han gjorde för att kunna utföra ett av
historiens farligaste uppdrag. Baserad på James R. Hansens bok.

Rigoletto

Lördag 1/12 kl 15.00

Speltid 2.20 inkl paus • 260:- inkl förtäring

Rigoletto är en av Verdis mest dramatiska operor. I Sofia
Jupithers fantastiska uppsättning på Kungliga Operan i Stockholm kretsar handlingen kring män med makt och en värld
där rädslan dominerar. Med: Leonardo Capalbo, Karl-Magnus
Fredriksson, Ida Falk Winland, John Erik Eleby.
Framförs på italienska med svensk text på textmaskin.
Förbokning senast fredag 30/11 kl 12.00
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Söndag 2/12 kl 16.00

Speltid 1.29 • 60:- • Från 7 år

När Sune ska börja fyran möts han av en chock. En ny kille sitter på
hans plats, och han är allt som Sune vill vara. Inte nog med det, han
heter Sune också, och det är ju verkligen ingen bra start på fyran. Sune
måste använda all sin list för att inte Sophie ska lämna honom och
välja den nye Sune. – Familjefilm

Bohemian Rhapsody
Söndag 2/12 kl 18.30

Speltid 2.14 • 100:- • Från 7 år

Bohemian Rhapsody är en hyllning till Queen, deras musik
och enastående sångare Freddie Mercury, som trotsade stereotyperna, rev upp konventionerna och blev en av världens
mest älskade underhållare. Filmen följer bandets explosionsartade uppgång genom deras ikoniska låtar och revolutionerande sound, när bandet nästan splittras på grund av Mercuys
urspårade livsstil och den triumfartade återföreningen under
Live Aid då Mercury leder bandet i ett av de mäktigaste framträdandena i rockhistorien, samtidigt som han kämpar mot en
livshotande sjukdom. – Drama, Musik
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Sound of Music
Tisdag 4/12 kl 19.00
Speltid 2.51 • 100:- • Barntillåten

Filmatisering av musikalen från 1959 ”Sound
of Music” gjordes 1965 vilken anses vara en
av filmhistoriens största musikalsuccér. I filmen från 1965 spelas Maria av Julie Andrews
och Georg von Trapp av Christopher Plummer
och fick en Oscar för bästa regi som gjordes av
Robert Wise. Svensk text

Lycklig som Lazzaro
Onsdag 5/12 kl 19.00

Speltid 2.05 • 100:- • Från 15 år

Lazzaro är så god att han ibland misstas för att vara lite korkad. I den
lilla italienska byn Inviolata arbetar han på en tobaksodling där tiden
stått still. Arbetarna är närmast livegna och allt styrs av den fruktansvärda markisinnan Alfonsina de Luna. När hennes son Tancredi iscensätter sin egen kidnappning, blir Lazzaro hans vän och bundsförvant.

Life Itself

Söndag 9/12 kl 18.30

Speltid 1.57 • 100:- • Från 15 år

Stjärnor som Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Olivia
Cooke och Annette Bening strålar samman i det livsbejakande dramat
Life Itself, där en och samma händelse kommer att påverka många
människors liv. Vi får följa en rad livsöden över årtionden, från gatorna i New York till den vackra spanska landsbygden. – Drama
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