Min pappa Marianne
Onsdag 9/9 kl 19.00

Berts dagbok

Söndag 13/9 kl 15.00 och 17.30
Speltid 1.30 • 80:- • Barntillåten

Det är Bert Ljungs och hans kompisar Åkes och Lill-Eriks första dag på
högstadiet. På skolan är Yoghurt-Leila den stora stjärnan. Hon går i nian,
är reklammodell, cool och precis alla beundrar henne. Så fort Bert får syn
på Leila faller han pladask. Men hur ska han få henne att lägga märke till
honom, han går ju bara i sjuan?! – Familjefilm

The Shining

Onsdag 16/9 kl 19.00

Speltid 2.24 • 100:- • Från 15 år

Stanley Kubricks rysarklassiker har 40-årsjubileum – i en extra lång version!
Jack Nicholson är i högform i denna moderna klassiker som skrämt slag på
publiken i fyra decennier. Filmen bygger på Stephen Kings roman ”Varsel”,
inspirerad av personliga upplevelser, dels efter ett besök på verklighetens
Stanley Hotel 1974, dels på sitt eget tillfrisknande efter alkoholmissbruk.

Psykos i Stockholm

Sönd 20/9 kl 18.30 • Onsd 23/9 kl 19.00
Speltid 1.40 • 100:- • Från 11 år

En mamma och hennes dotter är på väg till Stockholm för att fira dotterns
14-årsdag. Redan på tåget börjar mamman uppföra sig konstigt och dottern
befarar att ännu en psykos är på väg att ta hennes mamma i besittning. Trots
tecknen försöker de genomföra semestern som planerat. Regi: Maria Bäck
I rollerna: Josefin Neldén, Josefine Stofkoper – Drama

Sångklubben

Biografprogram 9 september 2020 – 28 oktober 2020

Speltid 1.50 • 100:- • Barntillåten

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås
för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa, 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

Sönd 27/9 kl 18.30 • Onsd 30/9 kl 19.00
Speltid 1.53 • 100:- • Barntillåten

För en grupp kvinnor på en militärbas i England är oron för makar som
befinner sig i strid vardag. Bland dem finns respektingivande Kate (Kristin
Scott Thomas) och levnadsglada Lisa (Sharon Horgan), som tar sig an uppdraget att hitta något som förenar dem. Stickning och bokklubbar havererar
omgående, men kanske körsång är värt ett försök? – Drama, Komedi

Jorden vi ärvde

Sönd 4/10 kl 18.30 • Onsd 7/10 kl 19.00
Speltid 1.43 • 100:- • Från 15 år

En stark film som många, inte minst på den svenska landsbygden, kan känna
igen sig i. Med bland andra Veerle Baetens (The Broken Circle Breakdown,
Tabula Rasa) och Guillaume Canet (Berätta inte för någon, Cezanne och
Zola, The Beach) i huvudrollerna. Filmen blev en oväntad publiksuccé i
Frankrike, med över 2 miljoner biobesökare. – Drama
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Tenet

Sönd 11/10 kl 18.30 • Onsd 14/10 kl 19.00

Djuragenterna (sv tal)
Sönd 18/10 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 70:-

Specialagenten Vladimir – katten med den sammetslena tungan – är möjligen toppspionen hos Secret Service, men han är inget vidare på att följa
order. Tillsammans med den nya dataspelsgalna agentråttan Hector blir
Vladimir ivägskickad till en avlägsen plattform för att vakta det superhemliga materialet Radiuzite. – Animerad familjefilm, Komedi, Äventyr

Wonder Woman 1984

Sönd 18/10 kl 18.30 • Onsd 21/10 kl 19.00
Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Vi snabbspolar till 1980-talet när Wonder Woman ställs inför två helt nya
fiender: Max Lord och The Cheetah. Med regissören Patty Jenkins vid rodret och Gal Gadot i huvudrollen är Wonder Woman 1984” Warner Bros.
Pictures uppföljare till DC-superhjältens första film ”Wonder Woman” från
2017. – Action, Äventyr

The Courier

Sönd 25/10 kl 18.30 • Onsd 28/10 kl 19.00
Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Dominic Cooke har regisserat detta verklighetsbaserade politiska drama.
Affärsmannen Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) lever ett lugnt
engelskt vardagsliv med sin hustru, hemmafrun Sheila ( Jessie Buckley). När
rykten om en mullvad i Sovjets maktkretsar når såväl brittiska underrättelsetjänsten som CIA kastas Greville in i en politisk konflikt. – Drama, Thriller

Trolls 2: Världsturnén
Onsdag 28/10 kl 16.00

(sv tal)

Speltid 1.30 • 70:- • Från 7 år

Poppy och Kvist ger sig ut på ett äventyr som kommer att föra dem långt
bortom den verklighet de förut känt till. Under resans gång kommer de att
upptäcka att de tillhör bara ett av de sex olika sorters trollfolk som bor utspridda över sex olika länder och som är hängivna sex olika sorters musik:
Funk, Country, Techno, Klassiskt, Pop och Rock. – Animerad familjefilm

Äntligen! Då är vi igång igen efter ett alldeles för långt uppehåll.
Vi kommer dock att ha vissa restriktioner.
Maximalt 45 besökare per föreställning,
de flesta filmer kommer dock att visas två gånger.
Besökarna måste hålla avstånd mellan sällskapen.
Vi kommer enbart ta emot betalningar via Swish, kort och presentkort.
Vissa biljettpriser har justerats.
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Speltid 2.30 • 100:- • Från 15 år

Christopher Nolans ”Tenet” är en episk action film som tar sitt avstamp
i den internationella spionvärlden. Nolan har skrivit och regisserat filmen
och har använt sig av en mix av IMAX och 70mm för att ge historien liv på
bioduken. ”Tenet” har spelats in på plats i sju länder världen över. – Action,
Drama, Thriller
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