Reservation för ändringar

Restriktioner

• För närvarande tar vi inte emot kontanter
– enbart kortbetalning, Swish och våra egna presentkort.
• Vi begränsar antalet platser i salongen till 45 och tänk på att hålla
avstånd mellan grupperna.

On The Rocks

Sönd 18/10 kl 18.30 • Onsd 21/10 kl 19.00
Speltid 1.35 • 100:- • Från 11 år

Laura anser att hon är lyckligt gift, men när hennes man Dean börjar jobba
sent på kontoret med en ny kvinnlig medarbetare fruktar Laura det värsta.
Hon vänder sig till den man som hon misstänker kan ha vissa insikter i dessa
frågor: hennes charmige, impulsive far Felix, som insisterar på att de går på
djupet med saken. Med Sofia Coppola, Bill Murray. Regi: Sofia Coppola

The Secrets We Keep

Sönd 25/10 kl 18.30 • Onsd 28/10 kl 19.00
Speltid 1.38 • 100:- • Från 15 år

I en fridfull amerikansk stad försöker Maja sakta bygga upp sitt liv tillsammans med sin man efter de hemskheter hon utsattes för under andra världskriget. En dag flyttar en man in i området med sin familj och Maja är övertygad
om att han är den tyske soldat som plågade henne och mördade hennes syster. Med Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina – Thriller, Drama

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

Antebellum

Biografprogram 18 oktober 2020 – 6 december 2020

• Filmbranchen är lite skakig just nu på grund av Coronan och filmer kan snabbt
senareläggas, därav lite ändringar som gäller förra biobladet – 4.2020.
• Håll utkik på vår hemsida: www.rimforsabio.se eller facebook för senaste nytt.

Sönd 1/11 kl 18.30 • Onsd 4/11 kl 19.00
Speltid 1.45 • 100:- • Från 15 år

Den framgångsrika författarinnan Veronica Henley finner sig fast i en
skrämmande verklighet och måste snabbt avslöja det invecklade och komplicerade mysteriet innan det är för sent. ”Antebellum” är en skrämmande mystery thriller från producenten till de hyllade filmerna ”Get Out” och ”Us”,
och de banbrytande regissörerna Gerard Bush, Christopher Renz. – Thriller

Nelly Rapp – Monsteragenten
Sönd 8/11 kl 14.00 och 16.00
Speltid 1.32 • 80:- • Från 11 år

Nelly och hennes hund London ska tillbringa höstlovet hos sin morbror
Hannibal. Men det visar sig att Hannibal inte lever det lugna liv som hon
trott – han är en monsteragent! Nelly är snart omgiven av vampyrer, spöken,
varulvar och Frankensteinare och dras in i ett gastkramande äventyr.
Med Matilda Gross, Johan Rheborg, Marianne Mörck. – Familjefilm
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Leva på hoppet

Sönd 8/11 kl 18.30 • Onsd 11/11 kl 19.00
Speltid 1.43 • 100:- • Från 15 år

David Copperfields

Honest Thief

Speltid 1.59 • 100:- • Fr 11 år
Dev Patel från ”Slumdog Millionaire” och ”Lion” spelar den föräldralösa David som med gott hjärta och stor
äventyrslusta upplever allt från fattigdom till
överdåd. En nyskapande tolkning av Charles
Dickens klassiker. – Komedi, Drama

Speltid 1.35 • 100:- • Fr 15 år
Liam Neeson är bankrånaren
Tom Carter, som länge gäckat
polisen med sina smarta kassaskåpskupper. När han plötsligt träffar kvinnan
i sitt liv tar han beslutet att lämna över sig själv
och alla stulna miljoner till polisen.
– Action

äventyr och iakttagelser
Sönd 15/11 kl 18.30

Onsd 18/11 kl 19.00

Eyes Wide Shut

Sönd 22/11 kl 18.30 • Onsd 25/11 kl 19.00
Speltid 2.39 • 100:- • Från 15 år

”Eyes Wide Shut” är Stanley Kubricks sista film. Detta 20-årsjubilerande
kärleksdrama blev en milstolpe i både Tom Cruises och Nicole Kidmans
karriärer. En läkare får höra talas om sin frus sexuella fantasier och önskningar. Han ger sig själv ut på en jakt efter sex med inslag av fetischism, 20 år
innan 50 Shades of Grey. – Psykologiskt drama

Familjen Bigfoot

(sv tal)

Söndag 29/11 kl 14.00 och 16.00
Speltid 1.29 • 70:- • Från 7 år

Nu får svenska biobesökare åter träffa familjen Bigfoot! I denna uppföljare
har det gått några månader sedan familjens hisnande äventyr i Bigfoot Junior. Pappa Bigfoot har blivit världsberömd, och vill använda sitt kändisskap
till att förändra världen. När en viktig miljöorganisation ber om hans hjälp
att skydda ett naturreservat tackar han ja . – Animerad

Summerland

Biografprogram 18 oktober 2020 – 6 december 2020

Dagen före julafton får Anja läkarnas besked. Hon har cancer. Kanske går
den att stoppa. Kanske inte. Medan hennes storfamilj med egna barn och
bonusbarn stojar och ser fram emot julaftonens festligheter avslöjar Anja
den hemska diagnosen för sin man, den flera år äldre Tomas. Med Stellan
Skarsgård, Andrea Bræin Hovig, Elli Müller, Alfred Vatine. – Drama

Sönd 29/11 kl 18.30 • Onsd 2/12 kl 19.00
Speltid 1.39 • 100:- • Från 11 år

Författarinnan Alice är en stark och självständig kvinna under Andra världskriget. Hon är djupt försjunken i sitt arbete men också väldigt ensam, sårad
av en kärleksaffär med en kvinna från hennes förflutna. När den livlige unga
Frank, en evakuerad pojke från London, hastigt lämnas i hennes vård är hon
fast besluten om att bli av med honom. – Drama

Flykten över gränsen
Söndag 6/12 kl 18.30

Speltid 1.36 • 100:- • Från 11 år

Andra världskriget, december 1942. Sarah och Daniel är judar och ska deporteras från Norge. De gömmer sig i källaren hos en familj där det finns
två barn i samma ålder. När föräldrarna blir avslöjade blir de bortförda av
polisen och kvar i huset finns bara barnen. Otto och Gerda förstår att de nu
måste hjälpa sina nya vänner. Det blir en flykt på liv och död. – Familjefilm
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