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Året jag slutade prestera 
och började onanera 

Söndag 30/10 kl 18.30
Speltid 1.40 • 100:- • Barntillåten

Svensk film av Erika Wasserman.  Hanna är mitt uppe i livet och karriären och vill 
skaffa ett andra barn med Morten, men istället gör han slut. – Drama, Komedi

F l e r  f i lme r  på  a n d r a s i d a n 

Vi är  en kontantfri  biograf  o ch 
tar  enbar t  kor tb eta lning ,  Swish 

o ch våra  egna presentkor t .

Amsterdam 
Onsdag 2/11 kl 19.00

Speltid 2.14 • 100:- • Från 15 år
”Amsterdam” är ett romantiskt deckardrama om tre nära vänner som blir in-
dragna i en av de mest chockerande, hemliga konspirationerna i amerikansk 
historia. Med Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, 
Alessandro Nivola, Robert De Niro. – Drama

En persikolund i Katalonien 
Söndag 6/11 kl 18.30 • Onsdag 9/11 kl 19.00

Speltid 2.00 • 100:- • Barntillåten
Det är sommar och persikosäsongen är i full gång. Så länge som de kan minnas 
har den tätt sammanhållna familjen Solé levt av att plocka persikor i i Alcarràs, 
en liten by i Katalonien. Ägarna har stått i skuld till familjen som under inbör-
deskriget skyddade dem från fascisterna. – Drama

Titina (sv tal) 
Söndag 13/11 kl 16.00

Speltid 1.27 • 60:- • Barntillåten
En nästan alldeles sann historia om den lilla terriern Titina som erövrade 
Nordpolen. Ett polaräventyr för hela familjen.  Världens mest kända upp-
täcktsresande, den norska superstjärnan Roald Amundsen ger sig iväg i ett 
luftskepp för att erövra Nordpolen. – Animerad familjefilm

Black Panther: Wakanda Forever 
Söndag 13/11 kl 18.30  Onsdag 16/11 kl 19.00

Speltid 2.41 • 100:- • Från 11 år
”Black Panther: Wakanda Forever” är en amerikansk superhjältefilm från 
2022 som är baserad på Marvel Comics figur Black Panther. Det är uppfölja-
ren till Black Panther från 2018 och den trettionde filmen i Marvel Cinematic 
Universe. – Action, Äventyr

The Menu 
Söndag 20/11 kl 18.30

Speltid 1.47 • 100:- • Från 15 år
Ett par reser till en exklusiv restaurang på en ö, där kocken har förberett en 
lyxig meny med några chockerande överraskningar. Med Ralph Fiennes, Anya 
Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer, Hong Chau.
– Drama, Skräck

Rose 
Onsdag 23/11 kl 19.00

Speltid 1.45 • 100:- • Från 11 år
Hösten 1997 rullar en turistbuss ut från Ålborg med Paris som destination. 
Ombord finns Inger, hennes syster Ellen och svågern Vagn. I övrigt känner de 
inga bland deltagarna. Knappt har bussen nått motorvägen förrän Inger hög-
ljutt ger sig till känna inför gruppen. – Drama
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Maigret 
Söndag 27/11 kl 18.30

Speltid 1.28 • 100:- • Från 11 år
Den rutinerade kommissarie Maigret blir inkopplad på ett nytt fall. En ung 
kvinna i aftonklänning har hittats mördad på ett torg i Paris. Undersök-
ningen avslöjar en mycket tragisk historia som väcker mörka minnen till liv. 
Med Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier. –  Drama, Crime

She Said 
Onsdag 30/11 kl 19.00

Speltid 2.09 • 100:- • Från 11 år
Carey Mulligan och Zoe Kazan spelar huvudrollerna som New York Times- 
reportern Megan Twohey och Jodi Kantor, som tillsammans släppte en 
av en hel generations viktigaste nyheter – en story som hjälpte till att föra 
#Metoo-rörelsen framåt. – Drama

Länge leve bonusfamiljen 
Söndag 4/12 kl 18.30 • Onsdag 7/12 kl 19.00  

Speltid 1.46 • 100:- • Barntillåten
Hur länge ska man kämpa för sitt äktenskap och kan man förlåta otrohet? Lisa 
och Patrik har lappat ihop sitt äktenskap efter Patriks otrohet ett år tidigare 
när ett brev från tingsrätten dimper ner. Regi Felix Herngren. Med Vera Vitali, 
Erik Johansson, Fredrik Hallgren, Niklas Engdahl. – Drama, Komedi

En annorlunda värld (sv tal) 
Söndag 11/12 kl 16.00

Speltid 1.41 • 60:- • Från 11 år
I Walt Disneys nyskapta actionäventyr ”En annorlunda värld” tas vi med på en 
resa till ett okänt och förrädiskt land där fantasifulla djur väntar på de legenda-
riska Clades, en familj upptäcksresande vars olikheter riskerar att omkullkasta 
deras senaste – och överlägset – mest kritiska uppdrag. – Animerad

Hilma 
Söndag 11/12 kl 18.30

Speltid 1.59 • 100:- • Från 7 år
Hilma är den storslagna berättelsen om svenska konstnären Hilma af Klint 
(1862-1944) som likt Vincent van Gogh slog igenom stort först efter sin död. 
Regi Lasse Hallström. Huvudrollen som Hilma i olika åldrar delas av Lena 
Olin och parets dotter Tora Hallström, som här gör filmdebut. – Drama

Lyle Lyle – Crocodile (sv tal) 
Söndag 27/11 kl 16.00

Speltid 1.46 • 60:- • Barntillåten
Baserad på den bästsäljande bokserien av Bernard Waber kommer live- 
action-filmen om den älskade karaktären Lyle, Lyle Crocodile. När familjen 
Primm flyttar till New York kämpar den unge sonen med att anpassa sig till sin 
nya skola och sina nya vänner.  – Animerad familjefilm

Avatar  – The Way of Water 
Fredag 16/12 kl 19.00 • Söndag 18/12 kl 18.30

Speltid och åldersgräns ej klara • 120:-
Mer än tio år efter händelserna i den första filmen berättar ”Avatar The Way of 
Water” historien om familjen Sully ( Jake, Neytiri och deras barn), problemen 
som följer dem, allt de gör för att leva i säkerhet, slagen de utkämpar för att 
hålla sig levande och tragedierna de måste utstå. – Action


