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Toy Story 4 - 3D (sv tal)
Söndag 22/9 kl 16.00 

Speltid 1.40 • 80:- • Från 7 år
Woody har alltid känt sig säker på var han hör hemma och att hans 
viktigaste uppgift är att ta hand om sitt barn, vare sig det är Andy eller 
Bonnie. Men när Bonnie skaffar sig en ny mycket motvillig leksak som 
kallas ”Gaffe” startar en äventyrsresa med nya och gamla vänner som 
kommer att visa Woody hur stor världen kan vara för en leksak.

The Dead Don’t Die
Onsdag 18/9 kl 19.00 

Speltid 1.45 • 100:- • Från 15 år
I den sömniga småstaden Centerville står något inte riktigt rätt till. Må-
nen är extra stor, dygnets timmar blir oförutsägbara och djur börjar visa 
ovanliga beteenden. Ingen vet riktigt varför. Nyhetsrapporterna är läs-
kiga och forskare börjar bli oroliga. De döda stiger upp från sina gravar 
och attackerar de levande. Regi: Jim Jarmusch – Skräck, Komedi

Hasse & Tage – En kärlekshistoria
Söndag 22/9 kl 18.30

Speltid 1.45 • 100:- • Barntillåten
Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. Deras filmer, 
revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation och var limmet som 
höll ihop folkhemmet. För första gången öppnar familjerna Alfredson 
och Danielsson upp arkiven och ger oss exklusiv åtkomst till deras 
berättelser, fotografier och inspelningar. – Dokumentär

Det – Kapitel 2
Onsdag 25/9 kl 19.00

Speltid 2.50 • 100:- • Från 15 år
27 år efter händelserna under sommaren 1989 kommer Det tillbaka. 
Losers Club håller sitt löfte och återvänder till Derry för att sätta stopp 
för ondskan en gång för alla, men vad de inte vet är att Det den här 
gången är både starkare och grymmare än någonsin. Med bland annat 
Bill Skarsgård. – Skräck, Thriller

Once Upon A Time in Hollywood
Söndag 15/9 kl 18.30

Speltid 2.41 • 100:- • Från 15 år
Los Angeles 1969 – nöjesbranschen håller på att förvandlas för gott. 
Tv-stjärnan Rick Dalton och hans stuntman Cliff Booth försöker göra 
comeback i ett Hollywood de inte längre känner igen.
Regi: Quentin Tarantino. Skådespelare: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, 
Margot Robbie – Komedi, Drama

Downton Abbey
Söndag 29/9 kl 18.30

Speltid 2.02 • 100:- • Från 7 år
Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton 
Abbey, blir överraskade av ett storslaget kungligt besök och får hantera 
utmaningarna som kommer med det. Nu återkommer de populära ka-
raktärerna från den omtyckta serien Downton Abbey i en helt nyskapad 
film. Med Skådespelare: Maggie Smith, Michelle Dockery. – Drama
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Metallica & San Fransisco
Symphony: S&M2

Onsdag 9/10 kl 19.00 • 100:-
I september är första gången på tjugo år som Metallica återskapar käns-
lan från bandets banbrytande live-album S&M. Under två kvällar spelar 
de in en konsert som består både av låtar från albumet och nyare Me-
tallica-låtar, specialarrangerade för detta unika sammanhang. Konsert- 
filmen inleds med en filmad introduktion av bandet. Speltid c:a 2.30

Fåret Shaun – Farmageddon
Söndag 13/10 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 60:-
Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt äventyr. Den här gången krasch- 
landar en utomjording på gården och fåret Shaun tar på sig uppgiften 
att se till att den kommer hem igen innan en ondskefull organisation 
kan fånga den. – Animerat, Familj

Joker
Söndag 13/10 kl 18.30

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Arthur, en man som möts av grymhet och förakt av samhället. Dagtid 
arbetar han som clown och på kvällarna försöker han slå igenom som 
stand-up komiker . . . men det känns som att skratten alltid är på hans 
bekostnad. Han är helt ur synk med verkligheten och hans okontrol-
lerbara och opassande skratt. Med Joaquin Phoenix, Robert De Niro.

Quick
Söndag 6/10 kl 18.30

Speltid 2.11 • 100:- • Från 15 år
Två journalister bestämmer sig för att ta sig an lögnerna som fällde 
Thomas Quick – rättsväsendets, psykiatrins och framför allt hans egna. 
I början av 2008 kunde ingen tänkas sig att kannibalen och seriemörda-
ren Thomas Quick inte gjort sig skyldig till de åtta fruktansvärda mord 
han erkänt. Med David Dencik, Jonas Karlsson, Suzanne Reuter.

Ad Astra
Onsdag 2/10 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Astronauten Roy McBride färdas till solsystemets yttersta delar för att 
försöka hitta sin försvunne far. Hans resa kommer att avslöja hem-
ligheter som sätter mänsklighetens existens på prov och samtidigt 
ifrågasätter vår plats i universum. Med Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy 
Lee Jones, Donald Sutherland. – Äventyr, Drama
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Tre sekunder
Onsdag 16/10 kl 19.00

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Peter Koslow arbetar som informatör åt polisen. Efter att ett uppdrag 
slutat i att en polis dödats tvingas han gå fängelse för att fortsätta in-
filtrera maffian. Frågan är hur länge han kan hålla sitt uppdrag hemligt 
och vad händer om han avslöjas. Filmen är baserad på den bästsäljande 
boken med samma namn av Anders Roslund och Börje Hellström.


