Vi kommer från den 1 december att begränsa antalet besökare till 75.

Onsdag 8/12 kl 19.00

Speltid 2.37 • 100:- • Från 11 år

”House of Gucci” är inspirerad av den chockerande och sanna berättelsen
om familjeimperiet bakom det italienska modehuset Gucci. Under tre årtionden av kärlek, svek, dekadens, hämnd och till slut mord får vi se vad ett
namn betyder, vad det är värt och hur långt en familj kan gå för kontroll.
Med Adam Driver, Salma Hayek, Al Pacino, Lady Gaga. Regi: Ridley Scott

Clifford – Den stora röda hunden
Söndag 12/12 kl 16.00

Speltid 1.36 • 60:- • Barntillåten

När mellanstadieeleven Emily Elizabeth träffar en magisk djurräddare som
ger henne en liten röd valp, förväntar hon sig inte att vakna och hitta en
gigantisk hund på över tre meter i sin lilla lägenhet i New York City. Medan
hennes ensamstående mamma är borta med jobbet, drar Emily och hennes
roliga men impulsiva farbror Casey ut på ett New York-äventyr. – Sv tal

West Side Story
Söndag 12/12 kl 18.30

Speltid 2.36 • 100:- • Från 11 år

”West Side Story” är baserad på den framgångsrika Broadway-musikalen från 1957 och är en berättelse om ungdomlig kärlek och gängrivalitet
i 50-talets New York. I rollerna ser vi bland andra Ansel Elgort, Rachel
Zegler, Ana Isabelle, Corey Stoll, Brian d’Arcy, Curtiss Cook och Oscarbelönade Rita Moreno. Regi Steven Spielberg. – Drama, Musikal

Spider-Man: No Way Home
Onsdag 15/12 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

För första gången i filmhistorien får vi följa allas vår favorithjälte SpiderMan utan sin mask, och hur han inte längre kan separera sitt normala liv
från riskerna med att vara en superhjälte. När han ber Doctor Strange om
hjälp blir insatserna ännu farligare, och han tvingas upptäcka vad det verkligen innebär att vara Spider-Man. – Action
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Bamse och Vulkanön
Söndag 26/12 kl 16.00

Speltid 1.09 • 60:- • Barntillåten

Just som allt verkar vara lugnt och skönt hemma hos Bamse och hans
vänner kommer ett nödanrop från Skalmans gamla forskarkollega, biologen
Beanka, som mystiskt verkar ha försvunnit på en forskningsresa. Trots att
Lille Skutt darrande försöker förklara varför det alltid är dumt att åka på
äventyr man inte riktigt vet hur de skall sluta. – Sv tal – Animerat, Familj

Tills solen går upp

Sönd 26/12 kl 18.30 • Onsd 29/12 kl 19.00
Speltid 1.37 • 100:- • Från 7 år

Peder springer på sin före detta flickvän Hanna. Båda är numera lyckligt
gifta men det är uppenbart att en stark attraktion finns kvar. I julklapp, av
sin fru, får den bokintresserade Peder en bok från 1500-talet som handlar
om drömmar. Med Helen Sjöholm, Mikael Persbrandt, Vanna Rosenberg,
Peter Dalle som också har regisserat filmen. – Drama, Komedi
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Söndag 2/1 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

”Utvandrarna” är berättelsen om modet att ge sig ut i det okända. Hemma
på gården i Småland ser Kristina och Karl Oskar hur livet sinar. I väst, över
det stora havet, hörs berättelser om en ny värld. Om en chans att börja om.
Om chansen till ett nytt bättre liv. Ett hopp tänds och Kristina och Karl
Oskar lämnar Sverige och beger sig på en resa utan återvändo. – Drama

Matrix Resurrections
Tisdag 4/1 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

Den efterlängtade fjärde filmen i Matrix-universumet, från den banbrytande
franchisen som omdefinierade en genre. Filmen återförenar Keanu Reeves
och Carrie-Anne Moss som Neo och Trinity, de ikoniska rollerna de gjorde
kända i ”The Matrix.” – Action, Sci-Fi

Snödrottningen

L IV
E

Lördag 8/1 kl 15.00

Speltid cirka 1.10 utan paus
180:-/vuxna, 120:-/barn
Familjeopera

Snödrottningen på Kungliga Operan är en underbar
opera som bygger på HC Andersens sagoberättelse.
Ett spännande familjeäventyr i en akt som vi livesänder
till biografer i Sverige 8 januari 2022. Visuellt spännande familjeopera i en akt som handlar om vänskapens
seger över ondskan. Tonsättaren Benjamin Staern
och librettisten Anelia Kadieva Jonsson har gjort sina
tolkningar av den danske sagoberättaren HC Andersens symboliska saga Snödrottningen, från 1844.
För hela familjen. Från 5 år och uppåt.
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Utvandrarna

The King’s Man

Söndag 9/1 kl 18.30 • Onsd 12/1 kl 19.00
Speltid och åldersgräns ej klara • 100:-

När några av historiens värsta tyranner planerar ett krig för att utplåna miljontals människor, måste en man gå en kamp mot klockan för att
stoppa dem. Se hur den allra första underrättelsebyrån bildades i ”The King’s
Man”. I rollerna: Ralph Fiennes, Matthew Goode, Gemma Arterton, Aaron
Taylor-Johnson. – Action, Komedi

Julklappstips

Köp fyra – Betala för tre
Finns på biografen i samband med föreställning
och hos ”Din Frisör” på
Kalmarvägen.
Erbjudandet gäller till och med 23 december.

Rimforsa Bio
önskar alla en god jul
och ett gott nytt år med
fantastiska biobesök
under 2022.
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