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Tryffeljägarna från Piemonte 
Söndag 7/11 kl 18.30

Speltid 1.24 • 100:- • Barntillåten
Djupt i Piemonte, Italien, jagar en grupp män, 70 eller 80 år gamla, efter den 
ovanliga och dyra vita tryffeln Alba – som har undvikit modern vetenskaps 
försök till odling. De guidas av en hemlig kultur och träning som har gått i 
generationer, samt deras älskade och tränade hundar. De lever ett enklare liv, 
jämsides deras lojala djur och perfekta land. – Dokumentär

Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Söndag 14/11 kl 18.30

Speltid 1.44 • 100:- • Barntillåten
Berättelsen handlar om 14-åriga Karl-Bertil, som är varuhusdirektör Tyko 
Jonssons son. Hans utstakade väg i livet är att bli som sin far. Men Karl- 
Bertils hjälte är Robin Hood. I filmen kommer detta att tas ett steg längre än 
i TV-versionen. Den fattiga flickan Vera, hennes syster på barnhemmet och 
den hänsynslösa barnhemsföreståndaren korsar alla Karl-Bertils väg. 

Reservation för eventuella ändringar.

Gala för konsten och vetenskapen
– en stjärnsprakande fest

Lördag 20/11 kl 15.00 
Speltid 2 timmar inkl paus

200:- inkl förtäring
Anders Walls stiftelse firade 40 år med en stor- 
slagen och utsåld galakonsert på Kungliga Operan 
– en hyllning till konsten, vetenskapen och inno-
vationen. Med stora namn som Jacob Mühlrad och 
Maxida Märak sålde biljetterna slut på två timmar. 
Musik av bland andra Richard Wagner, Antonio 
Vivaldi, Jean Sibelius, Wilhelm Stenhammar, Arvo 
Pärt, Andrea Tarrodi, med flera. – Inspelad konsert 

OBS! Endast förbokning senast 19/11 kl 12.00  
rimforsabio@gmail.com
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Prisoners of the Ghostland
Onsdag 10/11 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
”Prisoners of the Ghostland” är ett postapokalyptiskt actionäventyr av den 
japanske kultregissören Sion Sono som inte liknar något annat. Nicolas 
Cage är Hero, en beryktad brottsling som sitter fängslad i Samurai Town, en 
metropol i en annars ganska ödelagd värld. – Action, skräck, thriller

Last Night i Soho
Onsdag 17/11 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
En ung flicka med stor passion för modedesign kan på ett mystiskt sätt ta sig 
tillbaka till 1960-talet där hon möter sin idol, en bländande ung sångerska 
som drömmer om berömmelse. Men 60-talets London är inte vad det ser 
ut att vara, och själva tiden verkar falla isär med skrämmande konsekvenser. 
– Drama, Skräck, Thriller
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Clara Sola
Onsdag 1/12 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
40-åriga Clara tros ha en speciell kontakt med Gud. Hon är ett ”helgon” 
i en by i behov av hopp, medan hon själv finner sin tröst i naturen. Medan 
mamman gör allt hon kan för att hålla tillbaka Claras utveckling som kvin-
na, lyckas hon inte kväva hennes sexuella lust. När en ung man dyker upp i 
familjens liv väcks en stark åtrå hos Clara.  – Drama

Encanto
Söndag 28/11 kl 16.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 60:-
”Encanto” berättar historien om en högst ovanlig familj, Madrigal, som levt 
gömd i de colombianska bergen, i ett magiskt hus, i en livfull stad, på en 
underbar, förtrollad plats som kallas för en Encanto. Encantons magi har 
välsignat alla barn i familjen med en unik gåva, från superstyrka till makten 
att hela – alla barn utom ett, Mirabel. – Animerat äventyr

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

Drottning Margareta
Söndag 5/12 kl 18.30

Speltid 2.00 • 100:- • Från 11 år
Året är 1402 och en kvinna regerar över ett nytt nordiskt rike. Drottning 
Margareta har enat Danmark, Norge och Sverige i en union, som hon styr 
genom sin adoptivson, Kung Erik. Unionen är omgiven av fiender och 
Margareta planerar därför ett äktenskap mellan Erik och den engelska 
prinsessan Philippa.  Med Trine Dyrholm, Søren Malling. – Drama

It’s Christmas
Söndag 28/11 kl 18.30

Speltid 1.15 • 110:- • Barntillåten
Julstämningen är på topp när stjärntenoren Jonas Kaufmann med gäster 
och stor kör i en kyrka i Salzburg framför en mängd klassiska julsånger som 
O Tannenbaum, Stille Nacht, Hark The Herald Angels Sing, och White 
Christmas. Och kanske blir det en verklig överraskning på repertoaren . . . 
Innan konserten serveras glögg och pepparkaka – kom i tid.  – Inspelad konsert
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King Richard
Söndag 21/11 kl 18.30 

 Speltid 2.25 • 100:- • Från 11 år
Richard Williams, en orädd pappa som bidrog till att uppfostra två 
av världens mest talangfulla idrottare någonsin, Venus och Serena 
Williams, och som kom att förändra tennissporten för alltid. Med Will 
Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, 
Jon Bernthal i rollerna. – Biografi, sport

Ghostbusters: Afterlife 
Onsdag 24/11 kl 19.00 

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-
En ensamstående mamma med två barn flyttar till en liten stad. Snart bör-
jar de förstå att de har en koppling till de ursprungliga Ghostbusters – och 
att barnens morfar lämnat efter sig ett hemligt arv. Regi: Jason Reitman. 
Skådespelare: Mckenna Grace, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Paul Rudd, 
Annie Potts. – Fantasy, komedi


