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Unga kvinnor
Söndag 26/1 kl 18.30 

Speltid 2.15 • 100:- • Barntillåten
Regissören och manusförfattaren Greta Gerwig (”Lady Bird”) har gjort 
en ”Unga kvinnor” baserat på den klassiska boken och andra texter av 
Louisa May Alcott. I Gerwigs version ser vi den älskade historien om 
systrarna March – fyra unga kvinnor fast beslutna att leva sina liv på 
sina egna villkor. Med Emma Stone, Meryl Streep. – Drama, Romantik

Dolittle (sv tal)
Söndag 26/1 kl 16.00 

Speltid 1.42 • 80:- • Från 7 år
Efter att ha förlorat sin fru sju år tidigare, håller sig den excentriska Dr. 
John Dolittle, den berömda läkaren och veterinären i drottning Victorias 
England, bakom de höga murarna på Dolittle Manor med endast sina 
exotiska djur som sällskap. Med Robert Downey Jr., Antonio Banderas, 
Michael Sheen, Emma Thompson. – Äventyr, Komedi, Familj

Color out of Space
Onsdag 29/1 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
En lysande meteorit slår ner på familjen Gardners gård utanför 
Arkham, Massachusetts. Familjefadern Nathan tror inte sina ögon när 
grödor och boskap börjar suga åt sig av skenet. Allt levande förvandlas 
av det mystiska ljuset, och snart infekteras han själv av paranoia och 
skräck. – Skräck, Sci-Fi

A Hidden Life
Söndag 2/2 kl 18.30

Speltid 2.54 • 100:- • Från 15 år
Den österrikiska Franz Jägerstätter, en samvetsgranskare, vägrar att 
kämpa för nazisterna under andra världskriget. Baserad på en sann 
historia. I rollerna: August Diehl, Valerie Pachner, Michael Nyqvist, 
Bruno Ganz, Matthias Schoenaert – Drama, Krig

Porträtt av en kvinna i brand
Onsdag 22/1 kl 19.00

Speltid 2.01 • 100:- • Från 7 år
Bretagne, Frankrike, 1760. Konstnären Marianne har fått i uppdrag att 
göra ett porträtt av Héloïse, en ung kvinna som just lämnat klostret. 
Héloïse ska giftas bort och den presumtiva brudgummen vill se hur 
hon ser ut. Men hon vill inte gifta sig och Marianne måste måla henne 
i smyg. – Drama
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The Good Liar
Onsdag 5/2 kl 19.00

Speltid 1.49 • 100:- • Från 15 år
Den fulländade bedragaren Roy Courtnay (Ian McKellen) har ställt in 
siktet på den nyblivna änkan Betty McLeish (Helen Mirren). Hon är 
god för många miljoner – och Roy planerar att ta allt. Från deras första 
möte börjar Roy bearbeta Betty med sina beprövade manipulationer 
och Betty, som blir tagen av honom, hänger med på åkturen.  – Drama



Biografprogram
 22 januari 2020 – 12 februari 2020

Nr 1/2020
Järnvägsgatan 8
590 43 Rimforsa

www.rimforsabio.se

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

Familjefesten
Onsdag 12/2 kl 19.00

Speltid 1.41 • 100:- • Från 11 år
På sommaren samlas hela familjen för att fira Andréas 70-årsdag. Hen-
nes man är där, liksom deras två söner och deras fruar och alla barn-
barnen. Den enda som saknas är Andréas yngre syster, som plötsligt 
försvann för fyra år sedan. Men så plötsligt dyker hon oväntat upp. Och 
kaos följer i hennes spår? Med Catherine Deneuve. – Komedi, Drama

Lördag 8/2 
kl 15.00
280:-/inkl 
förtäring

Direktsänd opera
från Kungliga operan

i Stockholm

DIRIGENT:
Domingo Hindoyan

 
REGI:

Ellen Lamm

 I ROLLERNA:
Ida Falk Winland,

Bror Magnus Tödenes, 
Karl-Magnus Fredriksson, 

Susann Végh

Speltid 2.30 inkl paus

Förbokning senast
fredag 7/2 kl 12.00 till

rimforsabio@gmail.com

LasseMajas Detektivbyrå
Tågrånarens hemlighet

Söndag 9/2 kl 16.00
Speltid och åldersgräns ej klara • 60:-

Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i när-
liggande Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp 
med att bevisa att hennes pappa Ferdinand är oskyldig till ett tågrån.

Parasit
Söndag 9/2 kl 18.30

Speltid 2.12 • 100:- • Från 15 år
Vinnare av Guldpalmen i Cannes 2019! Ki-taeks familj är en färgstark 
skara som hankar sig fram genom livet med hjälp av påhittighet och 
list. Men några pengar har de inte. Så när sonen, Ki-Woo, erbjuds job-
bet som privatlärare till dottern i en rik familj så tvekar han inte en 
sekund. – Komedi, Drama


