Onsdag 12/12 kl 19.00

Speltid 2.22 • 100:- • Från 15 år

Sju främlingar, som alla bär på var sin mörk hemlighet, träffas på det
nedgångna hotellet El Royale i Lake Tahoe. Under en ödesdiger natt
kommer alla få sin chans till försoning – innan helvetet brakar loss . . .
Regi: Drew Goddard. Med: Jeff Bridges, Chris Hemsworth, Dakota
Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny – Thriller

Aquaman – 3D

Söndag 16/12 kl 18.30

Speltid 2.23 • 120:- • Från 11 år

Efter händelserna i Justice League fångas Arthur Curry – den motvilliga härskaren av Atlantis – i en strid som hotar både hans hav och
hans eget folk. Regi: James Wan. Md: Jason Momoa, Amber Heard,
Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II,
Nicole Kidman – Äventyr

Mary Poppins kommer tillbaka
Onsdag 26/12 kl 19.00 (Sv tal)
Torsdag 27/12 kl 19.00 (Eng tal)
Speltid 2.10 • 100:- • Barntillåten

I den här helt nya uppföljaren kommer Mary Poppins tillbaka för att
hjälpa nästa generation i Banks-familjen hitta den glädje som saknas i
deras liv. Med: Emily Blunt, Meryl Streep, Colin Firth, Ben Whishaw,
Emily Mortimer, Julie Walters – Musikal

Bamse och
Dunderklockan
Söndag 30/12 kl 16.00

Speltid 1.02 • 60:- • Barntillåten

Att bara vara sig själv räcker mycket längre än man tror. Det är något
som även Reinard Räv skulle må bra av att förstå. Följ med Bamse och
hans vänner på ett nytt äventyr både på land och till havs.

Lyckligare kan ingen vara

Sönd 30/12 kl 18.30 • Onsdag 2/1 kl 19.00
Speltid 1.52 • 100:- • Barntillåten

Lyckligare kan ingen vara kretsar runt fem par i olika generationer.
Deras liv vävs samman av tillfälligheter men ibland genom mycket
avsiktliga val där den gemensamma drivkraften är sökandet efter
kärlek. Med: David Hellenius, Helena af Sandeberg, Kjell Bergqvist
– Komedi, Romantik

Mortal Engines
Söndag 6/1 kl 18.30

Speltid 2.08 • 100:- • Från 11 år

Tusentals år efter att en katastrof förstörde civilisationen har mänskligheten anpassat sig och ett nytt sätt att leva har utvecklats. Gigantiska
vandrande städer rör sig nu över jorden, på jakt efter mindre städer att
plundra. Tom Natsworthy kämpar för sin egen överlevnad efter att han
mött den farliga Hester Shaw. – Action, Fantasy
Förbokning av biobiljetter enbart via e-post: rimforsabio@gmail.com
och senast dagen före föreställning • Inf: Staffan Gustafsson 070-460 21 01

Biograf- och liveprogram 12 december 2018 – 25 januari 2019

Bad time at the El Royal

Nr 9/2018

Järnvägsgatan 8
590 43 Rimforsa
www.rimforsabio.se
Fler
f i lme r
på a n d r a
sidan

Speltid 1.29 • 100:- • Från 11 år

Komedi med Arthur Conan Doyle’s klassiska romanfigurer Sherlock
Holmes och doktor Watson.
Regi: Etan Cohen Skådespelare: Will Ferrell, John C. Reilly, Ralph
Fiennes, Rebecca Hall, Hugh Laurie – Komedi

Spider-Man: Into the Spider-Verse
Söndag 13/1 kl 16.00 • (Sv tal)
Speltid 1.57 • 60:- • Från 7 år

Miles Morales är en 13-åring från Broooklyn och en Spider-Man olik
alla andra vi någonsin sett tidigare. Han är en klipsk tonåring som gillar att hänga med sina vänner och vara som barn i den åldern är mest.
Men vad hans vänner inte vet är att Miles också lär sig att omfamna
ett helt nytt och oväntat liv som den helt nye Spider-Man! – Animerat

Green Book

Söndag 13/1 kl 18.30

Speltid 2.09 • 100:- • Från 11 år

År 1962, när Anthony ”Tony Lip” Vallelonga (Viggo Mortensen) tillfälligt befinner sig utan arbete, går han med på att köra musikern Dr.
Don Shirley på en turné i amerikanska södern. Förvånad över att upptäcka att doktorn är afroamerikansk och inte en vanlig doktor, är Tony
till en början ovillig att ta jobbet, men lönen är för bra. – Drama

Hunter Killer
Onsdag 16/1 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Den oprövade ubåtskapten Joe Glass söker i norra ishavet efter en
amerikansk ubåt i nöd, när han upptäcker en hemlig militärkupp mot
den ryska presidenten, något som hotar världsordningen. Med sitt och
sin besättnings liv på spel måste de ta sig igenom fiendens vatten och
samtidigt samarbeta med en Navy Seal-trupp för att rädda presidenten.

Glass

Söndag 20/1 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Grindelwald har lyckats undkomma arresten och har bestämt sig för att
Glass tar vid där Split slutade och Dunn jagar nu Crumbs övernaturliga
alter ego The Beast i en allt intensivare jakt. I skuggorna väntar Price,
som sitter inne med avgörande hemligheter rörande de bägge männen.
– Drama, Sci-Fi
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25/1 kl 19.00

Speltid 3.00 inkl paus • 220:- exkl förtäring

Johanna Garpe, som bland annat satt upp den kritikerrosade Karmelitsystrarna, är tillbaka på Kungliga Operan. Denna gång med en ny uppsättning av Carmen – en av världens
mest älskade operor och alltid efterlängtad på repertoaren.
Med Miriam Treichl, Daniel Johansson, Alessio Cacciamani,
Magdalena Risberg, Johan Edholm, Håkan Ekenäs på scenen.
Förbokning senast torsdag 24/1 kl 12.00
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