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Stephen King’s Doctor Sleep
Onsdag 20/11 kl 19.00 

Speltid 2.32 • 100:- • Från 15 år
40 år har gått sedan Danny Torrances mardrömsvistelse på Overlook 
Hotel i ”The Shining”. Sedan dess har Danny kämpat med att bli fri 
från de demoner han mötte på hotellet. I uppföljaren ”Doctor Sleep” 
tvingas Danny Torrance mot sin vilja att återvända – nu som vuxen. 
Med Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Currantis. – Skräck

Tills Frank skiljer oss åt
Söndag 17/11 kl 18.30 

Speltid 1.42 • 100:- • Barntillåten
Vera börjar närma sig sin 40-årsdag och har tröttnat på singellivet och 
längtar efter den stora kärleken. Hon är visserligen dödligt kär i sin 
charmige kollega Frank, men han har redan en tjej . . .
Med: Liv Mjönes, Peter Magnusson, Erik Johansson, Emma Molin, 
Allan Svensson – Komedi

The Irishman
Söndag 24/11 kl 18.30

Speltid 3.30 • 100:- • Från 11 år
Martin Scorseses episka historia om en torpeds erfarenheter av orga-
niserad brottslighet i USA efter andra världskriget. Robert De Niro 
spelar krigsveteranen och yrkesmördaren Frank ”The Irishman” 
Sheeran, som samarbetade med några av förra seklets mest ökända 
personligheter. – Crime, Drama

Judy
Onsdag 27/11 kl 19.00

Speltid 1.58 • 100:- • Från 7 år
Det sägs redan att Renée Zellweger måste få en andra Oscar för come-
backen som Judy Garland i filmen om den sista, turbulenta tiden i stjär-
nans liv. Renée visade sina musikaliska talanger i Chicago – nu fångar 
hon legenden Garlands unika sångröst, utseende och personlighet på 
pricken. – Drama, Musik

Familjen Addams
Söndag 17/11 kl 16.00

Speltid 1.26 • 60:- • Från 7 år
Ett animerat äventyr med den besynnerliga familjen Addams. Familjen 
består av pappa Gomez och hans fru Morticia, onkel Fester, farmor 
och barnen Pugsley och Wednesday, husets butler Lurch samt den 
vandrande handen Thing. – Animerad familjefilm

F l e r  f i lme r 
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Mer inf 070-460 21 01 Staffan Gustafsson

Biljettbokning: rimforsabio@gmail .com
senast dagen före föreställning

Förfärliga snömannen
Söndag 1/12 kl 16.00

Speltid 1.38 • 60:- • Från 7 år
När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbygg-
nad i Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom 
namnet Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska 
varelsen med sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela 
tiden ligga ett steg före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti.
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Knives Out
Söndag 1/12 kl 18.30

Speltid 2.10 • 100:- • Från 11 år
När den berömda kriminalförfattaren Harlan Thrombey hittas död på 
sin egendom strax efter sin 85-årsdag, landar på något mystiskt sätt 
uppgiften att utreda mordet hos den nyfikne och lättsamme detektiven 
Benoit Blanc. Med: Chris Evans, Ana de Armas, Daniel Craig, Toni 
Collette, Jamie Lee Curtis, Don Johnson – Komedi, Drama

The Lighthouse
Onsdag 4/12 kl 19.00

Speltid 1.49 • 100:- • Från 15 år
Från Robert Eggers, den visionära filmskaparen bakom den moder-
na skräckfilmen ”The Witch”, kommer nu en hypnotisk och halluci-
natorisk berättelse om två isolerade fyrvaktare på en mystisk öde ö i 
New England under 1890-talet. Med: Robert Pattinson, Willem Dafoe, 
Valeriia Karaman. – Drama, Skräck

Le Mans ’66
Söndag 8/12 kl 18.30

Speltid 2.32 • 100:- • Från 11 år
Oscarbelönade Matt Damon och Christian Bale spelar huvudrollerna 
i den otroliga men sanna historien om bildesignern Carroll Shelby 
(Damon) och föraren Ken Miles (Bale) som tillsammans bygger en 
revolutionerande racerbil för att utmana Ferrari under 24-timmars- 
loppet i Le Mans 1966. – Action, Drama

Sagan om Karl-Bertil
Jonssons julafton

Lördag 7/12 kl 15.00
200:-/inkl förtäring
”Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton” –  
förra årets scensuccé på Scala-teatern i Stock-
holm, den älskade sagan om Karl-Bertils givmilda 
julafton. Anna Vnuk regisserar den tokhyllade och 
fantasifulla musikalversionen av Tage Daniels-
sons och Per Åhlins älskade julklassiker. Finurliga 
nyskrivna sångtexter av Henrik Dorsin, som också 
är uppsättningens mycket aktive berättare på scen, 
samt musik av Carl Bagge. Med Anton Lundqvist, 
Henrik Dorsin, Vanna Rosenberg, Peter Dalle.

Speltid cirka 2 timmar inkl paus - inspelad

Förbokning senast fredag 6/12 kl 12.00


