En runda till

Söndag 5/9 kl 18.30

Speltid 1.52 • 100:- • Från 11 år

The Ice Road
Onsdag 8/9 kl 19.00

Speltid 1.49 • 100:- • Från 15 år

När en diamantgruva kollapsar i norra Kanada fångas en grupp gruvarbetare i rasmassorna. Nu måste Jim Goldenrod snabbt hitta långtradarförare
med de rätta kvalifikationerna, som kan transportera räddningsutrustning
via farliga isvägar över frusna vatten. Ett självmordsuppdrag även för riktigt
våghalsiga truckers, antar utmaningen. – Action, Thriller

Ainbo – Amazonas väktare
Söndag 12/9 kl 16.00

Speltid 1.24 • 60:- • Från 7 år

”Ainbo: Amazonas väktare” är berättelsen om en ung flicka som föddes och
växte upp i den djupaste djungeln i Amazonas. En dag upptäcker hon att
hennes hemland hotas och inser att det finns andra människor i världen förutom hennes folk. Med hjälp av hennes andliga guider, armadillon ”Dillo”
och tapiren ”Vaca”, ger hon sig ut på en resa för att söka hjälp.

The Father

Sönd 12/9 kl 18.30 • Onsd 15/9 kl 19.00
Speltid 1.37 • 100:- • Från 11 år

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro,
han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur
han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar. The Father
är en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande och anhörigskap.
Med Anthony Hopkins och Olivia Colman. – Drama

Eva och Adam

Biografprogram 5 september 2021 – 6 oktober 2021

Det finns en teori om att människan är född med en halv promille för
lite. Vi känner alla till att alkohol i blodet öppnar sinnet för omvärlden,
problemen verkar mindre och kreativiteten ökar. Efter det första glaset flyter samtalen lättare och nya möjligheter öppnar sig. Regi av Thomas Vinterberg och med Mads Mikkelsen i huvudrollen. – Drama

Sönd 19/9 kl 16.00

Speltid 1.23 • 80:- • Barntillåten

Att bli kär för första gången. Hur vet man? Hur gör man? När Adam kommer
ny till klassen träffar han Eva. Plötsligt blir allt annorlunda. Eva som just slutit
en anti-killpakt med sin bästis Annika för att alla killar i världen är så barnsliga. Men inget är så härligt som den första kärleken. Och inget är så svårt.
När Eva och Adam möts i Ryska Posten är det svårt att stoppa känslorna.

Vi har fortfarande restriktioner enligt
Folkhälsomyndighetens regelverk.
Maximalt 45 besökare per föreställning.
Besökarna måste hålla avstånd mellan sällskapen.
Öppnas det upp ytterligare i höst kommer vi givetvis
att släppa in mer besökare.
Vi tar enbart emot betalningar via Swish, kort och egna presentkort.

Nr 3/2021

Järnvägsgatan 8
590 43 Rimforsa
www.rimforsabio.se
Mer inf 070-460 21 01 Staffan Gustafsson
Biljettbokning : rimforsabio@gmail.com
senast dagen före föreställning

F l e r f i lme r
på a n d r a s i d a n

Lena – En film om Lena Nyman
Speltid 1.47 • 100:- • Från 7 år

Filmen om Lena Nyman är ett ömsint porträtt av en av Sveriges mest genuina
konstnärer. När Lena Nyman blir antagen till Dramatens elevskola är hon
redan en kändis i Sverige. Från scenskolan och 60-talets sprakande kulturliv
blir hon plötsligt världsberömd med de kontroversiella Nyfiken-filmerna.
När Lena dör 2011 lämnar hon efter sig 17 papperskassar fulla av hemligheter.

Lassie kommer hem
Söndag 26/9 kl 16.00

Speltid 1.36 • 60:- • Barntillåten

Lassie – filmhistoriens mest ikoniska hund – är äntligen tillbaka på bio.
Denna varma berättelse om vänskapen mellan en pojke och hans collie bygger på romanen med samma namn av Eric Knight. Lassie och tolvårige Florian är oskiljaktiga. Men när familjen flyttar till en ny lägenhet och hyresvärden visar sig avsky hundar, får Lassie bo hos Greve von Springer istället.

The Green Knight

Söndag 26/9 kl 18.30 • Onsdag 29/9 kl 19.00
Speltid 2.10 • 100:- • Från 11 år

När den väldige, mystiske Gröne riddaren konfronterar riddarna kring det
runda bordet är det kung Arthurs modige, våghalsige systerson Sir Gawain
som antar hans utmaning. Ett år senare ska de båda drabba samman igen. På
väg till den ödesdigra återföreningen kämpar Gawain mot vålnader, jättar
och tjuvar och möter en hemlighetsfull skön lady. – Drama, Fantasy

No Time To Die
Torsdag 30/9 kl 19.00
Söndag 3/10 kl 18.30
Onsdag 6/10 kl 19.00

Prem

iär

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

I ”No Time To Die” har Bond lämnat sin tjänst
och njuter av ett lugnt liv på Jamaica. Det
blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix
Leiter från CIA dyker upp och ber om hjälp.
Med Daniel Craig, Rami Malek, Naomie
Harris, Ana de Armas, Léa Seydoux, Ralph
Fiennes, Jeffrey Wright, Christoph Waltz,
David Denci. Regi Cary Joji Fukunaga – Action

Vi har fortfarande restriktioner enligt
Folkhälsomyndighetens regelverk.
Maximalt 45 besökare per föreställning.
Besökarna måste hålla avstånd mellan sällskapen.
Öppnas det upp ytterligare i höst kommer vi givetvis
att släppa in mer besökare.
Vi tar enbart emot betalningar via Swish, kort och egna presentkort.

Reservation för eventuella ändringar.

Biografprogram 5 september 2021 – 6 oktober 2021

Sönd 19/9 kl 18.30 • Onsd 22/9 kl 19.00
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