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The Last Duel 
Söndag 17/10 kl 18.30 

Speltid 2.32 • 100:- • Från 15 år
En berättelse om svek och hämnd under det hänsynslösa 1300-talets Frank-
rike, regisserad av Ridley Scott med Jodie Comer, Adam Driver, Matt 
Damon och Ben Affleck i huvudrollerna. Filmen handlar om den sista 
officiellt erkända rättsliga duellen som utkämpades i medeltidens Frankrike, 
baserad på boken The Last Duel av Eric Jager. – Drama

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 Gustaf sson

Bil jettbokning :  rimforsabio@g ma il .com
senast  da g en före  förestä l lning

Dune
Onsdag 20/10 kl 19.00 

 Speltid 2.35 • 100:- • Från 11 år
Paul Atreides, en briljant och talangfull ung man född med ett storslaget 
öde, måste resa till den farligaste planeten i universum för att säkra sin fa-
miljs och sitt folks framtid. Illasinnade krafter kastas in i en konflikt över 
tillgången på planetens mest värdefulla råvara – ett ämne med förmåga att 
låsa upp mänsklighetens fulla potential.  – Äventyr, Drama, Sci-Fi

Respect 
Söndag 10/10 kl 18.30

Speltid 2.25 • 100:- • Från 11 år
Den otroliga historien om en av musikens största ikoners strävan att 
finna sin röst. Oscar©belönade Jennifer Hudson spelar Aretha Franklin 
i ”Respect”, där vi får följa henne från att sjunga i sin fars kyrkokör till in-
ternationell stjärnstatus. Med Jennifer Hudson, Forrest Whitaker, Marlon 
Wayan, Mary J. Blige. – Biografi, Drama, Musik

Yakari (sv tal) 
Söndag 10/10 kl 16.00

Speltid 1.22 • 60:- • Barntillåten
En fint tecknad barntillåten film om Yakari, pojken som får en gåva av 
sitt totemdjur och kan prata med djuren. Yakari är en pojke från nord-
amerikanska ursprungsbefolkningen. Berättelser om honom har visats på 
SVT Barnkanalen och finns i seriealbum. Nu kommer filmen om Yakari.  
– Animerad

The Courier
Onsdag 13/10 kl 19.00

Speltid 1.52 • 100:- • Från 11 år
Affärsmannen Greville Wynnes odramatiska tillvaro vänds upp och ner 
när han oväntat blir anlitad som kurir av brittiska underrättelsetjänsten 
och CIA. I en otrolig historia baserad på verkliga händelser spelar Benedict 
Cumberbatch en helt vanlig man, som kom att spela en avgörande roll i stäv-
jandet av Kubakrisen. – Thriller, Drama

Reservation för eventuella ändringar.

Baby Bossen 2 (sv tal)
Söndag 24/10 kl 16.00

Speltid 1.47 • 60:- • Från 7 år
Bröderna Templeton – Tim och hans Babyboss-lillebror har blivit vuxna 
och glidit isär. Tim är gift och hemmapappa. Ted är hedgefond-VD. Men 
en ny babyboss med ett banbrytande tillvägagångssätt och inställningen att 
”allt är möjligt” kommer att föra dem samman igen . . . och inspirera till ett 
nytt familjeföretag. – Animerat
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Venom: Let There Be Carnage
Onsdag 27/10 kl 19.00

Speltid 1.37 • 100:- • Från 15 år
Några år efter händelserna i Venom (2018) kämpar den utredande journa-
listen Eddie Brock för att anpassa sig till livet som värd för den främmande 
symbioten Venom, vilken ger honom övermänskliga förmågor. Brock för-
söker samtidigt återupprätta sin karriär genom att intervjua seriemördaren 
Cletus Kasady (vilket får följder) . . . – Action, Science Fiction

The French Dispatch
Söndag 31/10 kl 18.30

Speltid 1.47 • 100:- • Från 11 år
”The French Dispatch” väcker liv i en samling historier från den sista utgå-
van av en amerikansk tidskrift som publicerades i en fiktiv fransk stad under 
1900-talet. Regi: Wes Anderson. Med: Benicio Del Toro, Adrien Brody, 
Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Lyna Khoudri, Jeffrey 
Wright, Bill Murray, Owen Wilson. – Komedi, Drama

Bröllop, begravning och dop
Söndag 24/10 kl 18.30

Speltid 1.48 • 100:- • Från 7 år
I ”Bröllop, begravning och dop – Filmen” följer vi familjerna Öhrn och 
Seger och tar oss genom höst och vinter på väg mot julfirande och mot en 
nyårsafton som oundvikligen innebär ett slut på det gamla och en början 
på något nytt? Med Helena Bergström, Maria Lundqvist, Marie Göranzon, 
Robert Gustafsson, Johan H:son Kjellgren. Regi Colin Nutley. – Drama

Deltagartaket är nu helt borttaget och vi öppnar upp vår salong.
Dock gäller det fortfarande att ta hänsyn och hålla avstånd.

Vi kommer fortfarande enbart ta emot betalningar via
Swish, kort och våra egna presentkort.

Reservation för eventuella ändringar.

NOVEMBERLOV
Familjen Addams 2 
Sönd 7/11 kl 16 

80:-
Allas läskiga favoritfamilj 
är tillbaka i den animera-
de ”Familjens Addams 2”. 
Morticia och Gomez är 
upprörda över att deras barn 
växer upp, hoppar över fa-
miljemiddagar och är totalt 
konsumerade av ”skrämtid”.

Eternals 
Onsd 3/11 kl 19 

80:-
I Marvel Studios ”Eternals” 
får vi följa en grupp utom-
jordiska hjältar som har 
skyddat Jorden sedan tider-
nas begynnelse. Nu tvingas 
Eternals återförenas för att 
ännu en gång försvara 
mänskligheten.

Jungle Cruise 
Tisd 2/11 kl 18 
Spelt 2.11  80:- Fr 11 år

Den djärva upptäcktsresan-
de Dr. Lily Houghton reser 
från London till Amazonas 
djungel. Hon är fast beslu-
ten att hitta ett urgammalt 
träd med helande förmågor 
som kan komma att för- 
ändra läkarvetenskapen för 
all framtid.

För speltider och åldersgränser som inte är klara – se vår hemsida www.rimforsabio.se


