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Frost 2
Söndag 29/12 kl 16.00 

Speltid 1.43 • 80:- 3D • Från 7 år
Varför föddes Elsa med magiska krafter? Svaret hotar hennes kunga-
rike. Tillsammans med Anna, Kristoffer, Olof och Sven ger hon sig ut 
på en farlig men häpnadsväckande resa. I Frost var Elsa rädd för att 
hennes krafter var för mycket för världen. I Frost 2 får hon hoppas att 
de är tillräckliga. – Animerad familjefilm

Sune – Best man
Onsdag 25/12 kl 16.00 

 Speltid 1.30 • 80:- • Barntillåten
Sunes klass ska åka på hemlig klassresa. Sune och Sophie ser verkligen 
fram emot att åka tillsammans, när Sune plötsligt inser att klassresan 
är samma helg som morfars bröllop. Panik! Ska han välja klassresan 
tillsammans med stora kärleken Sophie, eller ska han välja sin bästa 
vän morfar? – Familj

Last Christmas
Söndag 29/12 kl 18.30

Speltid 1.43 • 100:- • Från 7 år
Kate ränner runt i London och tar en massa dåliga beslut till ljudet av 
bjällrorna på hennes skor – ytterligare en irriterande följd av hennes 
jobb som tomtens medhjälpare i en året runt-öppen julaffär.
Med Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson
– Romantisk komedi

Star Wars 
The Rise of Skywalker

Onsdag 18/12 kl 19.00
Speltid 2.21 • 120:- 3D • Från 11 år

Det sista kapitlet av den episka Skywalker-sagan som spänner över 
generationer. I rollerna: Daisy Ridley, Domhnall Gleeson, Joonas Suo-
tamo, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega. – Science Fiction
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Om det oändliga
Onsdag 8/1 kl 19.00

Speltid 1.16 • 100:- • Från 11 år
Guidade av en drömlik kvinnoröst får vi följa med på en resa genom 
livets stora och små skeenden; ett par svävar över ett krigshärjat Köln, 
en far stannar för att knyta sin dotters skor i hällregnet och tre ton-
årsflickor dansar utanför ett kafé; ett kalejdoskop över existensen och 
oändligheten. Fjärde delen i Roy Anderssons mästerliga trilogi.

En del av mitt hjärta
Torsdag 26/12 kl 19.00 

 Speltid 1.55  • 100:- • Från 7 år
35-åriga Isabella är en driven affärskvinna inom Stockholms finans-
värld. När hon åker hem till sin barndoms småstad för att fira sin pap-
pas sextioårsdag känner hon sig som en vinnare, den enda av det gamla 
skolgänget som det gått riktigt bra för. Med Malin Åkerman, Jonas 
Karlsson, Pernilla August. Filmen bygger på Thomas Ledins musik.
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Sorry We Missed You
Söndag 12/1 kl 18.30

Speltid 1.42 • 100:- • Från 11 år
Socialrealismens mästare Ken Loach ligger bakom dramat ”Sorry We 
Missed You”, historien om arbetarklasskillen Ricky vars mål är att 
starta eget och kunna köpa en bostad till sin familj. Första steget är att 
investera i en skåpbil för att köra ut varor, men livets realiteter hinner 
snart ikapp den strävsamma familjen. – Drama

Cats
Söndag 19/1 kl 18.30

 Speltid och åldersgräns ännu ej klar • 100:-
Den Oscar®belönade regissören Tom Hooper (The King’s Speech, 
Les Misérables), tar Andrew Lloyd Webbers rekordbrytande musi-
kal ”Cats” till vita duken i en banbrytande filmatisering med ikonisk 
musik, fantastiska skådespeare, dansare i världsklass, spektakulära 
miljöer, otrolig ny teknologi och alla tänkbara dansstilar. – Musikal

Julklappstips
Köp fyra – betala för tre

Finns på biografen i samband med föreställning 
eller hos Din Frisör på Kalmarvägen

+

Pelle Svanslös
Söndag 19/1 kl 16.00

 Speltid och åldersgräns ännu ej klar • 60:-
Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt liv på landet tillsammans 
med Birgitta, flickan som älskar honom mest av allt i hela världen. Vid 
ett ruskigt oväder ramlar Pelle ned i en å som för honom ensam hela 
vägen till den främmande stora staden Uppsala. Där träffar han många 
nya vänner, men staden är också full av inte alls så trevliga typer.

En del av mitt hjärta
Ons 15/1 kl 19.00 

 Speltid 1.55 • 100:- • Från 7 år
För er som missade Annandagens föreställning av ”En del av mitt 
hjärta” kommer här en ny chans av filmen som till stora delar bygger 
på Thomas Ledins musik. Med Malin Åkerman, Jonas Karlsson, Per-
nilla August, Johan Rheborg. – Komedi, Musikal


