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Mamma Mu hittar hem 
Söndag 18/9 kl 13.00 

Speltid 1.05 • 60:- • Barntillåten
En rolig, färgsprakande och varm, ny långfilm om den populära och äls-
kade Mamma Mu och Kråkan. En film om två väldigt olika vänner som 
utforskar och upplever livets stora mirakel tillsammans.

Fler filmer på andra sidan

Bullet Train
Söndag 18/9 kl 17.30

Speltid 2.06 • 100:- • Från 15 år
Bullet Train är en rolig och knäpp action-thriller av David Leitch, regissören 
till Deadpool 2. Brad Pitt spelar huvudrollen i en ensemble med eklektiska 
och mångsidiga lönnmördare som alla har sammankopplade, men motstri- 
diga, mål. Filmen utspelar sig på en resa utan stopp i det moderna Japan.

Nope 
Onsdag 21/9 kl 19.00 

Speltid 2.11 • 100:- • Från 15 år
Oscar®-vinnaren Jordan Peele skakade om och omdefinierade modern skräckfilm 
med ”Get Out” och ”Us”. Nu kommer hans unika mardrömsvison av popcornfil-
men: det expansiva skräckeposet, ”Nope”, om invånare i ett isolerat inlandsområ-
de i Kalifornien som blir vittnen till en kuslig och skrämmande upptäckt.

Där kräftorna sjunger 
Söndag 18/9 kl 15.00 

Speltid 2.05 • 100:- • Från 11 år
”Där kräftorna sjunger” handlar om Kya, en övergiven flicka som uppfos-
trat sig själv i träskmarkerna i North Carolina, USA. I flera år går rykten 
i Barkley Cove om ”Träskflickan”, som gör att den intelligenta och rådiga 
Kya isoleras från resten av samhället. Efter en roman av Delia Owens.

    Mu-Kul 12.00 • Bokmingel 14.00
  i samarbete med biblioteket, Rimforsa

Nope
Söndag 18/9 kl 20.00

Speltid 2.11 • 100:- • Från 15 år
Oscar®-vinnaren Jordan Peele skakade om och omdefinierade modern 
skräckfilm med ”Get Out” och ”Us”. Nu kommer hans unika mardröms- 
vison av popcornfilmen: det expansiva skräckeposet, ”Nope”, om invånare 
i ett isolerat inlandsområde i Kalifornien som blir vittnen till en kuslig och 
skrämmande upptäckt.
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Triangle of Sadness 
Söndag 9/10 kl 18.30 • Onsdag 12/10 kl 19.00 

Speltid 2.27 • 100:- • Från 11 år
Vi får följa det unga modellparet Carl och Yaya. Filmen tar avstamp i modevärl-
dens finrum och fortsätter på en lyxyacht tillsammans med miljonärer, vänliga 
vapenhandlare och en marxistisk sjökapten. Allt avslutas på en öde ö där hierar-
kierna i kampen om överlevnad vänds upp och ned. Regi Ruben Östlund

Ticket to Paradise 
Söndag 2/10 kl 18.30 • Onsdag 5/10 kl 19.00 

100:- • Speltid och åldersgräns ej klara
Oscar®-vinnarna George Clooney och Julia Roberts återförenas på vita duken 
som ett skilt par som oväntat hamnar på ett gemensamt uppdrag: att hindra sin 
förälskade dotter från att göra samma misstag som de en gång gjorde.

Kärleksbevis 
Söndag 16/10 kl 18.30 • Onsdag 19/10 kl 19.00 

Speltid 1.30 • 100:- • Från 11 år
Thomas och Marie ska skiljas och möts en sista dag för att tömma och sälja som-
marhuset på Österlen. Ingen av dem anar den andres egentliga avsikter. En ung 
kvinna dyker plötsligt upp, driven av svartsjuka och med en helt egen agenda. 
Regi Richard Hobert. Med Rolf Lassgård, Livia Millhagen, Hedda Rehnberg.

LasseMajas detektivbyrå 
Skorpionens gåta 

Söndag 30/10 kl 16.00 
60:- • Speltid och åldersgräns ej klara

Alla i Valleby ser fram emot Vallebydagen när en tjuv plötsligt slår till och utför 
en serie stölder. Efter sig lämnar tjuven symboler kopplade till stjärntecken och 
rymden. Stölderna verkar gå ut på att förstöra Vallebydagen. 

Black Adam 
Söndag 23/10 kl 18.30 • Onsdag 26/10 kl 19.00 

100:- • Speltid och åldersgräns ej klara
Nästan 5 000 år efter att han tilldelades de egyptiska gudarnas allsmäktiga kraf-
ter - och fängslades lika snabbt - befrias Black Adam från sin jordiska grav och 
är redo att släppa lös sin unika form av rättvisa i den moderna världen.  Med 
Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan,

Tassar av stål (sv tal) 
Söndag 23/10 kl 16.00 

60:- • Speltid och åldersgräns ej klara
Hank drömmer om att bli en mäktig samuraj och ger sig ut för att införliva sitt 
öde. Istället hittar han den ovälkomnande staden Kakamucho, där han sticker ut 
i mängden då han är en hund och alla andra är . . . katter! Och vi vet ju att katter 
verkligen INTE gillar hundar.
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Bränn alla mina brev 
Söndag 25/9 kl 18.30 • Onsdag 28/9 kl 19.00 

Speltid 1.59 • 100:- • Från 11 år
Efter ett gräl med sin fru inser Alex Schulman att han måste ta itu med sin vrede. 
En ilska som gått i arv i generationer. Släktens alla konflikter tycks börja hos en 
och samma person: morfar Sven Stolpe. Vi får följaiKarin och Sven Stolpe, och 
den korta affär Karin hade med Olof Lagercrantz i början av 1930-talet. 


