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Sommar påSommar på
Top Gun – Maverick 

Onsdag 6 juli kl 20.00 
Torsdag 7 juli kl 20.00
Speltid 2.10 • 100:- • Från 11 år

Efter mer än 30 års tjänstgöring som en av US Navy’s bästa 
piloter, är Pete ”Maverick” Mitchell där han hör hemma – en 
modig testpilot som ständigt tänjer på gränserna och undviker 
den befordran som skulle komma att hålla honom nere på mar-
ken istället för uppe i luften. Med Tom Cruise. – Action, Äventyr

Mininoner: 
Berättelsen om Gru 

Onsdag 20 juli kl 19.00 
Torsdag 21 juli kl 19.00

Speltid 1.27 • 80:- • Från 7 år
I mitten av 1970-talet växer Gru upp i en förort, mitt i en upp-
sjö av fjädrar i håret och utsvängda jeans. Gru är ett stort fan av 
en grupp superskurkar känd som Grymlingarna.  – Animerat, 
Familj

Downton Abbey: 
En ny era 

Onsdag 13 juli kl 20.00 
Torsdag 14 juli kl 20.00

Speltid 2.05 • 100:- • Barntillåten
Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes, kommer stor-
filmen ”Downton Abbey: En ny era”. Det globala fenomenets 
efterlängtade återkomst till biograferna. – Drama, Romantik

Göta kanal 4
Vinna eller försvinna 

Söndag 31 juli kl 20.00 
Onsdag 3 augusti kl 20.00

Speltid 1.29 • 100:- • Barntillåten
När ägarna till klassiska Anderssons Varv ska skilja sig kan de 
inte komma överens om vem som ska få det. De enas om att lösa 
det hela genom att tävla i varsin båt på Göta kanal. Regi: Emma 
Molin. Med: Eva Röse, Per Andersson. – Komedi


