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Yesterday
Söndag 7/7 kl 20.00 

Speltid 1.57 • 100:- • Barntillåten
I går kände alla till vilka The Beatles var. I dag är det bara Jack som känner till de-
ras låtar. Han är på väg att bli något riktigt stort. Regi: Danny Boyle. Skådespelare: 
Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, Ed Sheeran
– Komedi, Musik

Klara Ko och äppeltjuven
Söndag 14/7 kl 18.00 

Speltid 1.03 • 60:- • Barntillåten
Den lilla koflickan Klara har en dröm - att bli en stor popstjärna! Och vilket tur då 
att hennes pappa redan är rockstjärna och kan hjälpa henne på traven. Problemet är 
bara att pappan kanske inte har varit helt ärlig. För egentligen är han bara en vanlig 
äppelpajbagare, och dessutom en äppelpajbagare som ligger risigt till. – Animerat

Stockholm
Söndag 21/7 kl 20.00

Speltid 1.32 • 100:- • Från 11 år
Stockholmssyndromet blev ett begrepp efter Norrmalmstorgsdramat 1973. En 
svart dramakomedi, med Ethan Hawke som bankrånaren Lars och Noomi Rapace 
som kassörskan Bianca. Lars plan är att få loss en miljon dollar från banken, och 
dra iväg i en flyktbil av samma märke som Steve McQueen körde i ”Bullitt”. 

Lejonkungen (sv tal)
Söndag 28/7 kl 20.00 

Speltid och åldersgräns ej satta • 100:-
Disneys klassiska succé kommer nu i en helt ny tappning och tar oss till Afrikas 
savanner där den framtida kungen föds. Simba dyrkar sin far, Kung Mufasa, och är 
stolt över sitt kungliga arv. Men alla i kungariket uppskattar inte att en ny lejonunge 
har fötts. Scar, Mufasas bror – den tidigare arvingen till tronen – har egna planer. 

Fast & Furious: Hobbs & Shaw
Söndag 4/8 kl 20.00 

Speltid och åldersgräns ej satta • 100:-
Ända sen den hårdkokta polisen Hobbs, en lojal agent för USA:s diplomatiska 
säkerhetstjänst, och den kaxige, laglöse Shaw, en före detta brittisk underrättelse-
agent, först stötte på varandra i Fast & Furious 7, har duon konstant slagits, häcklat 
och försökt överglänsa varandra på alla tänkbara sätt. – Action, Äventyr
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Självklart kommer vi att ta

med vår popcornmaskin.


