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Spring, Uje, Spring 
Söndag 22/3 kl 18.30 

Speltid 1.15 • 100:- • Barntillåten
Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med popmusik om 
livet och vardagen. Det är när livet tar vändningar du inte kunde fan-
tisera om som frågan ställs på sin spets: vad är det som är värt något? 
Uje och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig under 
ett par veckor i stockholmsförorten Bredäng. Regi Henrik Schyffert.

And then we danced
Lördag 28/3 kl 16.00

Speltid 1.52 • 100:- • Från 7 år
Merab dansar sedan barnsben i det georgiska nationalkompaniet med 
sin partner Mary och drömmer om en plats i huvudkompaniet. Hans 
tillvaro vänds upp och ner när den karismatiske Irakli en dag ansluter 
till kompaniet och blir hans största rival, men även hans största åtrå. 
Tre Guldbaggar 2019 för bästa film, manus och manliga huvudroll.
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A Quiet Place: Part II
Onsdag 25/3 kl 19.00 

 Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
Efter de dödliga händelserna i hemmet, måste nu familjen Abbott möta 
farorna i omvärlden när de fortsätter sin kamp för överlevnad i tysthet. 
När de blir tvingade att våga sig ut i det okända inser de snabbt att 
varelserna som reagerar på ljud inte är de enda hot som lurar bortom 
sandstigen. Med Emily Blunt, Cillian Murphy. – Skräck

Les Misérables 
Söndag 15/3 kl 18.30

Speltid 1.44 • 100:- • Från 15 år
Stéphane är en polis från Cherbourg som ansluter till polisstyrkan i 
Montfermeil, en förort till Paris. Hans nya kollegor Gwada och Chris 
använder vilka metoder som helst för att upprätthålla ordningen i om-
rådet. Stéphane ser snabbt spänningarna som finns i området mellan de 
rivaliserande gängen.  – Drama

Framåt (sv tal)
Söndag 15/3 kl 16.00

Speltid 1.42 • 60:- • Från 7 år
Disney/Pixar tar dig med till en fantasivärld fylld med alver där vi 
möter två tonårsbröder som ger sig ut på ett extraordinärt äventyr – de 
vill undersöka om det fortfarande finns magi i världen. – Animerad

Bloodshot
Onsdag 18/3 kl 19.00

Speltid 1.49 • 100:- • Från 15 år
Vin Diesel spelar huvudrollen i en ny filmatisering av det bästsäljande 
seriealbumet Valiant. Diesel spelar soldaten Ray Garrison som nyligen 
dödats i strid men fått livet tillbaka – nu som supermänniskan Blood- 
shot. Med en armé av nanoteknologi i sina vener är han en ostoppbar 
kraft – starkare än någonsin och med en förmåga att självläka direkt.
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Pelle Kanin 2 – På rymmen (sv tal)
Söndag 5/4 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 60:-
I ”Pelle Kanin 2 – På Rymmen” är det älskvärda busfröet tillbaka. 
Bea, Thomas och kaninerna har skapat en fungerande familj, men hur 
mycket Pelle än försöker kan han inte bli kvitt sitt rykte som bråkstake.  
Han ger sig då ut på äventyr utanför trädgårdens trygga mur och ham-
nar i en värld där hans busiga upptåg faktiskt uppskattas. – Animerad

The Peanut Butter Falcon
Söndag 29/3 kl 18.30

Speltid 1.37 • 100:- • Från 11 år
”The Peanut Butter Falcon”, en modern äventyrshistoria i Mark 
Twain-anda, är historien om Zak, en ung man med Downs syndrom, 
som rymmer från ett sjukhem för att följa sin dröm och träna på den 
professionella wrestling-skolan med sin stora idol, The Salt Water 
Redneck (Thomas Haden Church). – Drama, komedi

Mulan
Onsdag 1/4 kl 19.00

Speltid 1.47 • 100:- • Åldersgräns ej klar
När Kinas kejsare skickar ut en order att en man från varje familj måste 
tjänstgöra i den kejserliga armén för att bekämpa ett anfall som hotar 
Kina, tar Hua Mulan, den äldsta dottern till en stor krigare, sin åldrande 
fars plats. Utklädd till man under namnet Hua Jun blir hon prövad till 
det yttersta. – Action

1917
Lördag 28/3 kl 19.00

Speltid 1.58 • 100:- • Från 15 år
Mitt i de hektiska striderna under första världskriget får två unga 
brittiska soldater – Schofield (spelad av George MacKay) och Blake 
(spelad av Dean-Charles Chapman) – ett till synes omöjligt uppdrag i 
en kritikerrosad film.
Tre Oscar för bästa foto, bästa ljud och bästa specialeffekter. 

Ella, Bella, Bingo (sv tal)
Söndag 29/3 kl 16.00

Speltid 1.19 • 60:- • Barntillåten
Nu har den populära tecknade serien blivit biofilm! Fantasifulla, på-
hittiga Ella Bella, som alltid har något kul på gång, bor i Soltoppen- 
höghusen med sin pappa. Bland vännerna finns bästisen Henrik, far-
bror Johansson och hans nyfikna höns, äventyrliga tant Gunhild, tvil-
lingarna Lisa och Lotta och den fjärtande hunden Daisy. – Animerad

Min pappa Marianne
Söndag 5/4 kl 18.30

Speltid 1.35 • 100:- • Barntillåten
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till 
Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pap-
pa, prästen med det stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara 
Marianne vänds Hannas värld upp och ner. Med Rolf Lassgård, Hedda 
Stiernstedt, Lena Endre. – Drama


