Britt-Marie var här

Söndag 27/1 kl 18.30 • Onsdag 30/1 kl 19.00
Speltid 1.36 • 100:- • Barntillåten

Röjar-Ralf kraschar internet - 3D (sv tal)
Söndag 3/2 kl 16.00

Speltid 1.57 • 80:- • Från 7 år

I detta nya äventyr lämnar Ralph och Vanilja sin spelhall och beger sig
in i den outforskade, vidsträckta och spännande internetvärlden, som
kanske eller kanske inte kommer överleva Ralfs röjande. Bråkstaken
Ralf och hans kompis Vanilja von Sockertopp, båda två från videospelsvärlden, sätter allt på spel när de ger sig ut på ”world-wide-webben”.

The Mule

Söndag 3/2 kl 18.30

Speltid 1.56 • 100:- • Från 11 år

Earl Stone, en fattig och ensam man i 80-årsåldern, blir erbjuden ett
jobb som chaufför. Det låter enkelt, men vad Earl inte vet är att han precis har tagit jobbet som knarkkurir åt den mexikanska kartellen. Han
gör det bra – så bra att han får större leveranser. Regi: Clint Eastwood.
Med: Clint Eastwood, Bradley Cooper – Drama, Crime

The Favourite
Onsdag 6/2 kl 19.00

Speltid 1.59 • 100:- • Från 11 år

Tidigt 1700-tal. England är i krig med Frankrike. Den bräckliga Queen
Anne sitter på tronen medan vännen Lady Sarah styr landet samtidigt
som hon tampas med Annes sviktande hälsa och kraftiga humörsvängningar. När den nya tjänaren Abigail anländer tar Sarah henne under
sina vingar. Med: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz

Cold Pursuit

Biografprogram 27 januari 2019 – 27 februari 2019

Britt-Marie är inte alls någon ordningsfascist. Det är bara det att
smuts och oorganiserade besticklådor får henne att skrika på insidan. När hon lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv som
hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden.
Regidebut Tuva Novotny. Med: Pernilla August, Peter Haber – Drama

Söndag 10/2 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

En snöplogförare vill hämnas mot droghandlarna som han tror dödade
hans son. En spännande action som är en remake av den norska actionfilmen – ”Kraftidioten”. Regi: Hans Petter Moland. Med: Liam Neeson, Laura Dern, Emmy Rossum, Tom Bateman, Julia Jones, William
Forsythe, Raoul Max Trujillo – Action

Destroyer

Onsdag 13/2 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

LA-polisen Erin Bell återfår kontakten med det kriminella gäng hon
för ett tjugotal år sedan infiltrerade undercover tillsammans med partnern Chris. Att på nytt möta gängmedlemmarna väcker traumatiska
minnen av ett uppdrag med katastrofal utgång, och triggar den hämndlystnad som länge förföljt Erin. Med: Nicole Kidman. – Drama, Crime
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Legofilmen – (sv tal)
Söndag 17/2 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 60:-

Mary Queen of Scots
Söndag 17/2 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Efter att ha krönts till Frankrikes drottning vid 16 års ålder och blivit
änka vid 18, vägrar Mary att gifta om sig. Istället återvänder hon till
hemlandet Skottland för att återta tronen. Men Skottland och England
styrs nu med järnhand av Elizabeth I. ”Systrarna” betraktar varandra
med fasa och fascination. Med Saoirse Ronan, Margot Robbie.

Bumblebee

Onsdag 20/2 kl 19.00

Speltid 1.54 • 100:- • Från 11 år

Året är 1987. Bumblebee är på flykt och tar skydd på ett skrotupplag i en liten kalifornisk strandstad, där den unga flickan Charlie,
en osäker tonåring, hittar den stridsärrade och skadade Bumblebee.
Regi: Travis Knight Med: Hailee Steinfeld, Justin Theroux, Gracie
Dzienny – Action, Äventyr, Sci-Fi

Eld & Lågor

Söndag 24/2 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Året är 1940 och på var sin sida om Allmänna gränd på Djurgården
ligger två konkurrerande nöjesparker, det tjusiga Gröna Lund med karuseller för barnfamiljerna och det simpla Nöjesfältet med billig öl,
levande musik och lättklädda damer. Med Pernilla August, Robert
Gustafsson, Frida Gustavsson, Albin Grenholm, Lennart Jähkel.

Biografprogram 27 januari – 27 februari 2019

I den efterlängtade uppföljaren återförenas nu Bricksburgs hjältar i
LEGO® FILMEN 2 för ett nytt, actionspäckat äventyr för att rädda sin
älskade stad. Den här gången hotas de av LEGO DUPLO-inkräktare
från yttre rymden som förstör allt i sin väg snabbare än invånarna hinner bygga upp det på nytt. – Animerad, Äventyr

Ben is back

Onsdag 27/2 kl 19.00

Speltid 1.43 • 100:- • Från 11 år

19-åriga Ben Burns återvänder oväntat hem till sin familj på julaftons
morgon. Bens mamma Holly är lättad och välkomnar honom men är
djupt oroad att han kommer ta droger. Under ett turbulent dygn uppenbaras nya hemligheter och en mammas odödliga kärlek till hennes son
sätts på prov. Med: Julia Roberts, Lucas Hedges – Drama

Förbokning av biobiljetter enbart via
e-post: rimforsabio@gmail.com
och senast dagen före föreställning
Inf: Staffan Gustafsson 070-460 21 01
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