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Lamm 
Söndag 13/3 kl 18.30 • Onsdag 16/3 kl 19.00

Speltid 1.42 • 100:- • Från 15 år
Noomi Rapace går rakt genom duken i detta isländska drama ”Dýrið”. Får-
farmarna María och Ingvar lever isolerade på en isländsk gård. När de möter 
en mystisk nyfödd på sin mark bestämmer de sig för att uppfostra den som 
sin egen. Ett beslut som kommer att skänka dem mycket lycka, men det blir 
också början till ödeläggelsen av deras liv. – Drama

Jag är Zlatan
Onsdag 23/3 kl 19.00

Speltid 1.41  • 100:- • Från 7 år
”Jag är Zlatan” är en sann underdog-story om killen från Rosengård som 
inte hade något, men som fick allt. Med talang, hårt arbete och en stark tro 
på sig själv och sin livsdröm tog han sig till toppen, trots en rad motgångar 
längs vägen. Regi Jens Sjögren. Med Dominic Bajraktari Andersson, Granit 
Rushiti, Cedomir Glisovic. – Drama

Skydda dig själv och andra – håll avstånd!

The Lost Daughter
Söndag 20/3 kl 18.30

Speltid 2.01 • 100:- • Från 11 år
Ensam på en sommarsemester blir Leda fascinerad av en ung mamma och 
hennes dotter. Hon betraktar dom på stranden och berörs av deras starka 
relation och deras skräniga, hotfulla familj. Samtidigt som hon översköljs 
av minnen av rädsla och förvirring från den intensiva tiden när hennes egna 
barn var små. Regi Maggie Gyllenhaal. Med Olivia Colman. – Drama

Kalles födelseäventyr (sv tal) 
Söndag 27/3 kl 16.00 

Speltid 1.15  • 60:- • Barntillåten
”Kalles födelsedagsäventyr” är en rolig och stundtals spännande film om 
Kalles efterlängtade födelsedag som inte alls blir som han tänkt sig. Lillasys-
ter blir sjuk och ingen har tid med att fira Kalle. Han rymmer i protest – till 
mormor som egentligen bor ganska nära . . . det ligger bara en liten mörk 
skog däremellan. – Animerad familjefilm

Tisdagsklubben
Söndag 27/3 kl 18.30 • Onsdag 30/3 kl 19.00

Speltid 1.42 • 100:- • Barntillåten
Karins tillvaro vänds plötsligt upp och ner när hon får reda på att hennes 
make Sten varit otrogen. Efter att ha varit gifta i 40 år och levt ett liv med 
att passa upp på sin make och dotter, börjar Karin nu omvärdera sin tillvaro. 
På en matlagningskurs träffar hon kocken Henrik. Regi Annika Appelin.  
Med Marie Richardson, Peter Stormare, Sussie Eriksson. – Komedi, Drama

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

Reservation för eventuella ändringar.
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The Northman 
Måndag 18/4 kl 18.30 • Onsdag 20/4 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ännu ej klara  • 100:-
Från den visionäre regissören Robert Eggers kommer ”The Northman”, 
ett actionfyllt epos som följer en ung vikingaprins strävan att hämnas 
mordet på sin far. Med Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole 
Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke, Björk, Ralph Ineson, Gustav Lindh. 
– Action, Äventyr

Kupé nr 6
Söndag 10/4 kl 18.30

Speltid 1.47 • 100:- • Barntillåten
Irini pluggar arkeologi i Moskva och bestämmer sig för att bege sig till Mur-
mansk för att äntligen få se de unika hällristningar hon så länge varit besatt 
av. Hon kysser sin flickvän adjö och hoppar på tåget. I tågkupén möter hon 
en fåordig vodkahalsande ryss. Inte precis kärlek vid första ögonkastet, men 
som gjort för en trevande och otippad vänskap. – Drama

Morbius
Onsdag 7/4 kl 19.00 

 Speltid och åldersgräns ännu ej klara  • 100:-
Dr. Morbius är svårt sjuk i en sällsynt blodsjukdom och fast besluten att räd-
da andra som lider av samma öde. Han tar en desperat chans, men vad som 
först verkar vara ett lyckat resultat visar sig snart vara något som kan vara 
värre än sjukdomen. Regi Daniel Espinosa. Med Jared Leto, Adria Arjona, 
Michael Keaton, Jared Harris. – Action, Äventyr

Hopper och jakten på 
mörkrets hamster (sv tal) 

Söndag 10/4 kl 16.00 
Speltid och åldersgräns ännu ej klara  • 60:-

Följ med Hopper i jakten på den försvunna Mörkrets hamster i detta ani-
merade äventyr för hela familjen! Hopper är en korsning av en kyckling och 
en hare, som när han var liten adopterades av upptäcktsresanden kung Peter. 

Licorice Pizza 
Söndag 3/4  kl 18.30

Speltid 2.13 • 100:- • Barntillåten
I ”Licorice Pizza” får vi följa Alana Kane och Gary Valentine när de växer 
upp och blir kära i San Fernando Valley 1973. Filmen är skriven och regis-
serad av Paul Thomas Anderson och visar hur svårt det är att navigera sig i 
den första kärleken. På den stjärnspäckade rollistan står välkända namn som 
Bradley Cooper, Sean Penn, Ben Stiller, Tom Waits. – Romantik, Drama

       Anything Goes 
            Lördag 2 april kl 15.00
Speltid cirka 2.40 inkl paus  • 200:-/inkl förtäring

Den klassiska 30-tals-musikalen ”Anything Goes” med Cole Por-
ters älskade musik spelades för utsålda hus på Barbican i London 
under 2021. Musikalen är regisserad av den flerfaldigt prisbe-
lönta koreografen och Broadwayregissören Kathleen Marshall.  
– Inspelad musikal, otextad

Bokning senast 1 april kl 12.00 – rimforsabio@gmail.com

MUSIKAL
MUSIKAL


