Draktränaren 3 (sv tal)
Söndag 3/3 kl 16.00

Speltid 1.44 • 60:- • Från 7 år

Alita Battle Angel
Söndag 3/3 kl 18.30

Speltid 2.01 • 100:- • Från 11 år

Flera århundraden i framtiden hittas den övergivna Alita på ett
skrotupplag i Iron City av cyberläkaren Ido som tar med sig den medvetslösa Alita till sin klinik. När Alita vaknar upp har hon inget minne
kvar om vem hon är eller vilken värld hon befinner sig i - allt är nytt för
henne, varje upplevelse är som den första. – Action, Äventyr

Captain Marvel
Onsdag 6/3 kl 19.00

Speltid 2.03 • 100:- • Från 11 år

Carol Danvers blir en av universums mäktigaste hjältar när Jorden
hamnar mitt i ett galaktiskt krig mellan två utomjordiska raser.
Med Brie Larson, Gemma Chan, Lee Pace, Djimon Hounsou, Ben
Mendelsohn, Samuel L. Jackson, Jude Law – Action, SciFi

The Wife

Söndag 10/3 kl 18.30

Speltid 1.41 • 100:- • Från 7 år

Joan Castleman är gift med en av alla dessa män som tror att de äger
världen, men som inte vet hur han ska ta hand om sig själv eller någon
annan. Han är också en av USA:s mer framstående romanförfattare,
som snart kommer att få Nobelpriset i litteratur. Regi: Björn Runge
Skådespelare: Glenn Close, Christian Slater– Drama

En kvinna bland män

Biografprogram 3 mars 2019 – 27 mars 2019

Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking
och en fantastisk Nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. I nästa kapitel kommer Hicke och Tandlöse äntligen att upptäcka sina sanna öden; Hickes som byn Berks ledare, tillsammans med Astrid, och Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor.

Onsdag 13/3 kl 19.00

Speltid 2.00 • 100:- • Barntillåten

”En kvinna bland män” är inspirerad av den sanna historien om Ruth
Bader Ginsburg som 2018 firade 25-års jubileum som Domare i
Högsta Domstolen. Med Felicity Jones, Armie Hammer, Justin
Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor, Cailee Spaeny
– Drama

Småkryp 2 (sv tal)
Söndag 17/3 kl 16.00

Speltid 1.31 • 60:- • Barntillåten

”Småkryp 2 – Äventyr i Karibien” inleds i en liten konservfabrik på
landet. Av misstag hamnar en liten nyckelpiga i en kartong med matvaror – som skeppas iväg till Karibien! Hans ena förälder beger sig
genast av i luftballong över Atlanten för att finna den lilla telningen
och dras in i ett fantastiskt äventyr! – Animerat, Familj
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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Serenity

Söndag 17/3 kl 18.30

Speltid 1.46 • 100:- • Från 11 år

Baker Dill är en härjad fiskebåtskapten i Västindien, vars mystiska
förflutna till sist hinner ikapp honom när hans ungdomskärlek Karen
plötsligt dyker upp. Hon ber Dill att rädda henne och deras unga son
från sin nya, våldsamma man. Snart är Dill insnärjd i ett händelseförlopp där ingenting är som det först verkade. – Drama

Onsdag 20/3 kl 19.00

Speltid 2.13 • 100:- • Från 11 år

Under en festlig familjesammankomst kommer hemligheter och svek
upp till ytan i en lantlig spansk by. Laura återvänder till barndomsbyn
från Buenos Aires med sina barn för att vara med på sin systers bröllop.
Med Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín – Drama
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Tårtgeneralen
Lördag 23/3 kl 14.00
Guldbaggens publikpris
Bästa kostym

Lördag 23/3 kl 16.30

Speltid 1.40 • Barntillåten

Bästa film
Bästa kvinnliga huvudroll
Bästa manliga biroll
Bästa ljud/ljuddesign
Bästa mask/smink
Bästa visuella effekter
Speltid 1.49 • Från 15 år

Den blomstertid
nu kommer

Söndag 24/3 kl 18.30

Goliat

Söndag 24/3 kl 16.00

Årets nykomling
Nr 2 i publikomröstningen

Bästa manus
Bästa manliga huvudroll
Bästa klipp
Bästa originalmusik

Speltid 2.09 • Från 15 år

Speltid 1.28 • Från 15 år

1 film 100 kr • 2–3 filmer 90 kr/film • 4 filmer 75 kr/fil
Vi bjuder på kaffe i pauserna

Sunset

Onsdag 27/3 kl 19.00

Speltid 2.21 • 100:- • Från 11 år

Året är 1913, strax innan första världskrigets utbrott. 20-åriga Irisz
Leiter anländer till Budapest efter att ha spenderat uppväxten på barnhem. Hon hoppas nu få anställning i den berömda hattaffär som ägdes
av hennes hädangångna föräldrar, men istället körs hon bryskt iväg av
den nya ägaren. Hon förstår inte varför. – 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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