
Biografprogram
 12 februari 2023 – 10 april  2023

Nr 2/2023
Järnvägsgatan 8
590 43 Rimforsa

www.rimforsabio.se

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

Mer inf  070-460 21 01 Staff an Gustafsson
Biljettb okning :  r imfor sabio@gmail.com

senast  d agen före  förestäl lning

Asterix & Obelix i Drakens rike 
Söndag 12/2 kl 16.00

Speltid 1.51  • 80:- • Från 7 år
Kejsarinnan av Kina har just fängslats efter en statskupp som uppviglades av 
en förrädisk prins. Kejsarinnans enda dotter flyr till Gallien för att be om hjälp 
från de två tappra krigsveteranerna: Asterix och Obelix, utrustade med över-
mänsklig styrka tack vare sin magiska dryck. Våra två oskiljaktiga hjältar följer 
med prinsessan för att rädda hennes mamma och befria hennes land. (Sv tal)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania
Söndag 19/2 kl 18.30 • Onsdag 22/2 kl 19.00

Speltid 2.04  • 100:- • Från 11 år
Scott Lang och Hope Van Dyne, tillsammans med Hank Pym och Janet Van 
Dyne, utforskar Quantum Realm, där de interagerar med konstiga varelser 
och ger sig ut på ett äventyr som går utöver gränserna för vad de trodde 
var möjligt. Med Paul Rodd, Evangeline Lolly, Jonathan Majors, Kathryn 
Newton. – Action

En dag kommer allt det här bli ditt
Söndag 12/2 kl 18.30 • Onsdag 15/2 kl 19.00

Speltid 1.45  • 100:- • Från 11 år
En berättelse om familj och ett arv som ingen vill ha. Den framgångsrika 
serietecknaren Lisa och hennes syskon samlas på föräldrarnas gård för första 
gången på över tio aår. Föräldrarna vill att endast en av dem ska ärva skogen, 
som varit i familjen i generationer. Men är någon av dem villig att flytta hem 
igen? Med Karin Franz Körlof, Peter Haber, Suzanne Reuter, Liv Mjönes.

Mucklorna och hur de kom 
till Petson och Findus 

Söndag 26/2 kl 16.00
Speltid 1.21  • 80:- • Från 7 år

Mucklorna bor på Pettson och Findus gård men innan de flyttade dit bodde 
de i en stökig affär, där de levde ett glatt liv och hade allt de behövde. När  
affären fick en ny ägare som älskade ordning och reda förändrades allt.  (Sv tal)

Andra akten 
Söndag 26/2 kl 18.30 • Onsdag 1/3 kl 19.00

Speltid 1.54  • 100:- • Barntillåten
Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs 
över gatan med sin nya fru och Evas son verkar obegripligt nog tröttna på 
sin mammas daltande och vill ha mer egen tid, utan hennes överbeskyddande 
hjälp. Ett extraknäck dyker upp som Eva inte kan motstå – den store stjärnskå-
despelaren, har drabbats av en stroke. Med Rolf Lassgård, Lena Olin – Drama

Babylon
Söndag 5/3 kl 18.30 • Onsdag 8/3 kl 19.00

Speltid 3.08  • 100:- • Från 15 år
”Babylon” utspelar sig i 1920-talets Los Angeles. Filmen är en episk be-
rättelse om överdimensionerad ambition och skandalös excess. Den följer 
flera olika karaktärers uppgång och fall under en era i det tidiga Hollywood 
som kännetecknades av ohämmad dekadens och lastbarhet. Med  Brad Pitt, 
Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo. – Drama
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Empire of Light
Söndag 12/3 • Onsdag 15/3 kl 19.00

Speltid 1.54  • 100:- • Från 11 år
En kärlekshistoria som utspelar sig i och kring en vacker gammal biograf på 
Englands sydkust på 1980-talet. Hilary är en biografchef som kämpar med 
sin mentala hälsa, och Stephen är en ny anställd som längtar efter att fly pro-
vinsstaden där han möter dagliga motgångar.  Med Olivia Colman, Micheal 
Ward, Colin Firth, Toby Jones – Drama, Romantik

Den makalöse Maurice
Söndag 19/3 kl 16.00

Speltid 1.33  • 80:- • Från 7 år
Maurice, en stor orange katt med talets gåva, reser från stad till stad och 
erbjuder sig att lösa deras plötsliga råttproblem. Keith, en ung pojke som 
kan spela flöjt, får med sig råttorna ut ur staden med hjälp av tonerna från 
hans instrument, medan Maurice tar emot betalningen. Vad människorna 
inte vet är att Maurice och Keith är vänner med råttorna och samarbetar.

Shazam! Fury of the Gods
Söndag 19/3 kl 18.30 • Onsdag 22/3 kl 19.00

Speltid 2.06  • 100:- • Från 11 år
DC’s mest humoristiska superhjälte är tillbaka! Nya filmen är uppföljaren 
till den publikrosade superhjältefilmen ”Shazam!” från 2019. Nu fortsät-
ter historien om tonåringen Billy Batson, som kan förvandlas till sitt vuxna 
alter ego – superhjälten Shazam. Vi ser återigen Zachary Levi i titelrollen, 
och den svenska regissören David F. Sandberg återvänder till registolen. 

John Wick – Chapter 4
Söndag 26/3 kl 18.30 • Onsdag 29/3 kl 19.00

Speltid och åldersgräns ej klara  • 100:-
Fortsättningen på actionsagan om den professionella torpeden John Wick.  
Han möter en kvinna som heter Sarah på sin resa till frihet, när han inser 
att hon kan vara hans själsfrände och fridfull frihet är inom hans räckhåll. 
Sarah är dotter till en mäktig Judas som skickar människor i döden efter ett 
riskorn. Med Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne. – Action

The Fabelmans
Söndag 2/4 kl 18.30 • Onsdag 5/4 kl 19.00

Speltid 2.31  • 100:- • Från 11 år
Under sin uppväxt i Arizona efter andra världskriget, upptäcker en ung man 
vid namn Sammy Fabelman en omskakande familjehemlighet och utforskar 
hur kraften i filmer kan hjälpa honom att se sanningen.  Med Michelle Wil-
liams, Gabriel LaBelle, Seth Rogen, Paul Dano, Judd Hirsch. Filmen erhöll 
fem Golden Globeutmärkelser i år.  Regi Steven Spielberg – Drama

Super Mario Bros. Filmen
Fredag 7/4 kl 16.00 (engelskt tal) 

Måndag 10/4 kl 16.00 (svenskt tal)
Speltid 1.32 • 80:- • Från 7 år

Från Nintendo och Illumination kommer en ny animerad film baserad 
på Super Mario Bros. värld. Engelska röster Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, 
Charlie Day, Jack Black. – Animerat, Familj
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