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Söndag  2/4 och 9/4 kl. 16 
 
Speltid – 1 timme 31 minuter 
Genre – Animerat, familj 
Svenskt tal 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 
Sv tal 
 

 

 

SMURFARNA: DEN FÖRSVUNNA BYN 

Smurfarna är tillbaka i ett animerat filmäventyr, där vi får se 
smurfarna som vi aldrig sett dem förr! En mystisk karta 
leder Smurfan och hennes vänner Glasögonsmurfen, 
Klunssmurfen och Muskelsmurfen ut på ett spännande 
äventyr genom den Förbjudna skogen. Målet: den största 
hemligheten i smurfarnas historia. 

Söndag 2/4 kl. 19 
 
Speltid – 1 timme 58 minuter 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Från 11 år 
Pris – 100 kr 

 
Lion berättar den gripande sanna 
historien om Saroo Brierley. 
 

 
 

LION 

Saroo är en ovanligt klok och äventyrslysten 5-åring som 
bor i en liten by i centrala Indien. Hans storebror Guddu är 
hans idol och han vill precis som sin bror bidra till familjens 
försörjning. En natt så tappar de två bröderna bort varandra 
på en tågstation och Saroo hamnar på ett tåg som för 
honom hundratals mil bort till Calcutta där ingen förstår 
hans språk. Efter en tid som gatubarn hamnar han på ett 
statligt barnhem där man resultatlöst försöker hitta hans 
familj. Han har tur och blir adopterad av ett australiensiskt 
par som ger honom den kärlek och omvårdnad han så 
länge saknat. Men inom honom gnager saknaden efter sin 
mamma och bror. När en kompis 25 år senare föreslår att 
han ska försöka hitta hem igen med hjälp av Google Earth 
tycker han att det är en galen idé. Men så hittar han den 
första ledtråden och snart har hans förflutna hunnit ikapp 
honom och hans liv kastas omkull ännu en gång.  

 

Söndag 9/4 kl. 19 
 
Speltid –2 timmar 6 minuter 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Ej fastställd 
Pris – 100 kr 

 
 

 

 

LEJONKVINNAN 

Eva föds med en sällsynt sjukdom som gör att hon har 
behåring över hela kroppen, likt ett lejon. Något som 
givetvis innebär många utmaningar i livet för Eva, som bär 
på stor sorg över att känna sig ful och annorlunda, och 
hennes far, som under många år gör allt för att försöka 
gömma undan sin dotter för den nyfikna världen. 
  
Lejonkvinnan är en episk berättelse som utspelas mellan 
1912-1937. Rolf Lassgård gör här sin första efterlängtade 
roll efter jättesuccén med Oscarnominerade ”En man som 
heter Ove”, vilken sågs av otroliga 1,7 miljoner svenskar på 
bio. 

 

Söndag 16/4 kl. 16 
 
Speltid – 1 timmar 16 minuter 
Genre – Familj 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
Sv tal 
 

 

 

KLAS KLÄTTERMUS OCH DE ANDRA 
DJUREN I HACKEBACKESKOGEN 
Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebackeskogen 
lever farligt. Den glupske Mickel Räv och de andra 
rovdjuren vill inte skaffa mat på hederligt vis utan hotar 
ständigt med att äta upp dem. När Stickan Igelkott 
dessutom försöker att äta upp Farmor Skogsmus är det 
dags att skriva en lag för att stoppa laglösheten i skogen 
och till sin hjälp tar de Bamsefar. Nu ska alla djur i skogen 
vara vänner och det är förbjudet att äta upp varandra. Men 
Mickel Räv är fortfarande hungrig ... 
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BION STÄNGER FÖR SÄSONGEN OCH ÖPPNAR IGEN I AUGUSTI 

 

 

 

 

  

Söndag 16/4, 23/4 kl. 19 
 
Speltid – 2 timmar 16 minuter 
Genre – Action, thriller 
Åldersgräns – Från 15 år 
Pris – 100 kr 

 

 

FAST & FURIOUS 8 
Med Dom och Letty på smekmånad, Brian och Mia 
förtidspensionerade och det övriga gänget på fri fot har alla 
i gruppen skaffat något som liknar vanliga liv. Men när en 
mystisk kvinna lockar in Dom på brottets bana, och 
dessutom får honom förråda de som står honom närmast, 
ställs de åter inför utmaningar som kommer att testa deras 
gränser till det yttersta. 
  
Från Kubas stränder och New Yorks gator till det arktiska 
klimatet vid Barents hav reser vår elitstyrka i jakt på en 
anarkist som hotar skapa globalt kaos. Samtidigt måste de 
också få tillbaks mannen som en gång gjorde dem alla till 
en familj. 

 

Söndag 23/4 kl. 16 
 
Speltid – 1 timme 37 minuter 
Genre – Animerat, familj, komedi 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 
Sv tal 

 

 

BABY-BOSSEN 
Från skaparen av Madagaskar kommer nu den nya 
DreamWorks Animation komedin Baby-bossen. Han bär 
kostym och är troligvis den mest ovanliga babyn du kan 
tänka dig.  
 
Baby-bossen är berättelsen om hur nykomlingen i familjen 
kan vända upp och ner på hela ens tillvaro. Men det är 
också en hjärtevärmande historia om vikten av sin familj, 
berättat ur synvinkeln från en fantasifull 7-åring vid namn 
Tim. 
Om du trodde föräldraskap var svårt innan har du inte 
träffat Baby-Bossen! 

 

Plats: Folkets Hus, Möllegatan 3, Sibbhult Biljettkassa: Öppnar 45 minuter innan visning. 150 onumrerade platser.  

Salong: Öppnar 30 minuter innan visning. Godisförsäljning finns med bl.a. varma popcorn. Mer information och eventuella 

ändringar se vår hemsida www.sibbhultsfh.se 

Bokningar: Boka biljetter via boka@sibbhultsfh.se Ange, film, datum, tid och antal biljetter ni vill boka. Biljetter hämtas senast 

30 min innan föreställningen. 

Prenumerera på detta nyhetsbrev genom att skicka e-post till bio@sibbhultsfh.se Ange Nyhetsbrev som ämne. 

 

ÅLDERSGRÄNSER 
Barntillåten = Filmen får ses av alla åldersgrupper, med eller utan målsman*.  
Från 7 år = Man måste vara minst 7 år för att se filmen själv. I målsmans sällskap får alla åldersgrupper se filmen. 
Från 11 år = Man måste vara minst 11 år för att se filmen själv. I målsmans sällskap måste man vara minst 7 år. 
Från 15 år = Man måste vara minst 15 år för att se filmen själv. I målsmans sällskap måste man vara minst 11 år.  
Om en foajévärd eller annan biografanställd släpper in någon som är yngre så är detta ett direkt lagbrott.  
Målsman är en person som fyllt 18 år. 

 

Köp gärna en fika i vårt stånd 

på valborgsmässoafton  

i parken i Sibbhult.  

http://www.sibbhultsfh.se/
mailto:boka@sibbhultsfh.se

