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Angel has fallen
Onsdag 23/10 kl 19.00 

Speltid 2.01 • 100:- • Från 15 år
Secret Service agenten Mike Banning har blivit oskyldigt anklagad 
för att ha försökt mörda presidenten och måste till varje pris försöka 
avslöja det verkliga hotet och rentvå sig själv. I sina försök att avslöja 
allt så måste han undvika sin egen organisation och FBI. Med: Gerard 
Butler, Piper Perabo, Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith, Nick Nolte.

En komikers uppväxt
Söndag 20/10 kl 18.30 

Speltid 1.30 • 100:- • Från 11 år
Tolvårige Juha Lindström är klassens clown i förorten Sävbyholm på 
70-talet. Att vara rolig är det enda sättet för honom att bli bekräftad på 
och han gör allt han kan för att passa in i den sociala hackordning som 
råder i skolan. Med: Johan Rheborg, Jakob Eklund, Fredrik Hallgren, 
Ulla Skoog, Maria Sid. Efter en roman av Jonas Gardell. – Drama

Smärta och ära
Söndag 27/10 kl 18.30

Speltid 1.53 • 100:- • Från 11 år
Pedro Almodóvar är tillbaka med ännu ett mästerverk, präglat av den 
kombination av humor och allvar som gör honom till en av de stora 
filmskaparna. I sin unika glödande färgskala berättar han historien om 
regissören Salvador Mallo som har nått stora framgångar i livet och nu 
ska en av hans restaurerade filmer få nypremiär. – Drama

Terminator – Dark Fate • 3D
Onsdag 30/10 kl 19.00

Speltid 2.10 • 120:- • Från 15 år
Linda Hamilton och Arnold Schwarzenegger återvänder i sina ikoniska 
roller i ”Terminator: Dark Fate”. Filmen är regisserad av Tim Miller 
(”Deadpool”) och producerad av James Cameron och David Ellison. 
I övriga roller ser vi bland andra Mackenzie Davis, Natalia Reyes, 
Gabriel Luna och Diego Boneta. – Action

Husdjurens hemliga liv 2 • 3D (sv tal)
Söndag 20/10 kl 16.00

Speltid 1.25 • 80:- • Från 7 år
Terriern Max försöker hantera några större livsförändringar. Hans 
ägare är nu gift och har ett litet barn, Liam. Max har ett så stort behov 
av att skydda pojken att han utvecklar ett nervöst tick. På en familje- 
resa till en gård möter Max och Duke hundintoleranta kor, fientliga 
rävar och en skrämmande kalkon, som bara framhäver Max ångest. 

F l e r  f i lme r 
på  a n d r a s i d a n

Mer inf 070-460 21 01 Staffan Gustafsson

Biljettbokning: rimforsabio@gmail .com
senast dagen före föreställning

Rimforsa Bio söker nya medarbetare
Är du intresserad av film och kan tänka 

dig att jobba i vår biogrupp 2–3 tillfällen per månad?
Kontakta oss via mail rimforsabio@gmail.com

eller ta kontakt med någon i kassan.
Du är varmt välkommen.
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438 dagar
Onsdag 6/11 kl 19.00

Speltid 2.05 • 100:- • Från 15 år
Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson sätter allt på spel 
när de korsar gränsen mellan Somalia och Etiopien. De vill undersöka 
hur jakten på olja drabbar befolkningen och med egna ögon ta reda på 
sanningen. Fem dygn senare ligger de skjutna i öknen och en annan 
historia tar sin början. Med Gustaf Skarsgård, Matias Varela. – Drama

Jag kommer hem igen till jul
Söndag 10/11 kl 18.30

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. I det 
lilla samhället han växte upp arrangerar hans bror Anders den årliga 
julkonserten och Simon har övertalats att vara med. Anders, som alltid 
levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta. Regi: Ella Lem-
hagen. Med: Peter Jöback, Suzanne Reuter, Johannes Kuhnke.

Mer inf 070-460 21 01 Staffan Gustafsson

Biljettbokning: rimforsabio@gmail.com
senast dagen före föreställning

Midway
Onsdag 13/11 kl 19.00

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Den episka och sanna berättelsen om en underbemannad amerikansk 
flotta och de modiga marinsoldater och piloter som segrade över en 
mäktig motståndare. Med demokrati och frihet på spel besegrade de 
över den japanska flottan vid slaget om Midway, en av de mest an-
märkningsvärda striderna som svängde de allierade mot seger.

Musik på Rimforsa Bio
Roger Waters

US + Them
Fredag 1/11 kl 18.30

Speltid 2.15 • 140:- • Barntillåten
Roger Waters, medgrundare, kreativ kraft 
och låtskrivare bakom Pink Floyd presen-
terar sin mycket eftertraktade film, Us + 
Them, en toppmodern visuell produktion 
med fantastiskt ljud.
Konsertfilmen spelades in i Amsterdam 
under Us + Them-turnén som sågs av över 
två miljoner människor över hela världen. 

Amazing Grace
Konsertfilm med Aretha Franklin

Söndag 3/11 kl 16.00
Speltid 1.29 • 100:- • Barntillåten

Året är 1972, och efter 11 raka listettor tar 
soulmusikens gudmor Aretha Franklin ton 
i New Temple Missionary Baptist Church 
i Los Angeles. Två kvällars konsertmagi 
som ska förevigas i hennes legendariska 
livealbum Amazing Grace. På plats finns 
även Oscarsvinnande regissören Sydney 
Pollack, anlitad att fånga konserterna på 
film. 47 år senare visas nu filmerna.

Rocketman
Filmen om Elton John

Söndag 3/11 kl 18.30
Speltid 2.01 • 100:- • Från 7 år

Berättelsen om legendaren Elton Johns 
liv, från de tidiga åren som underbarn 
vid Royal Academy of Music genom hans 
långa och betydande musikaliska sam-
arbete med Bernie Taupin. Regi: Dexter 
Fletcher. Med: Taron Egerton, Jamie Bell, 
Bryce Dallas Howard, Richard Madden

Pavarotti
Lördag 2/11 kl 18.00

Speltid 1.54 • 100:- • Från 7 år
Dokumentär om den gigantiske opera- 
legenden Luciano Pavarottis liv och långa 
karriär. Oscarsvinnande regissören Ron 
Howard har en förkärlek för berättel-
ser ur verkligheten, alltifrån dokumen- 
tären ”The Beatles: Eight Days a Week” 
till spelfilmer som ”A Beautiful Mind” 
och ”Apollo 13”. Medverkande: Luciano 
Pavarotti, prinsessan Diana, Spike Lee, 
Stevie Wonder, Bono. 


