NYHETSBREV OKTOBER 2017
Söndag 1/10 kl. 16
Speltid – 1 timme 32 minuter
Genre – animerad familjefilm
Åldersgräns – Från 7 år
Pris – 100 kr
Svenskt tal

THE EMOJI MOVIE
THE EMOJI MOVIE tar dig med till en hemlig värld, inuti din
smartphone. Gömd i meddelande-appen ligger Textopolis,
en pulserande storstad där alla dina favorit-emojis bor. I
denna värld har alla invånare enbart ett ansiktsuttyck - alla
utom Gene (T.J. Miller), en uttrycksfull emoji född utan filter
och med förmågan att visa en rad olika känslor. Men Gene
vill bara vara som alla andra. Tillsammans med vännerna
Hi-5 (James Corden) och Jailbreak (Iliana Glazer) ger han
sig ut på en app-täcktsfärd genom telefonens olika program
på jakt efter koden som kan fixa honom. När en stor fara
plötsligt uppenbarar sig blir det upp till de tre vännerna att
försöka rädda hela telefonen innan den raderas för alltid.

Söndag 1/10 kl. 19

BORG

Speltid – 1 timme 45 minuter
Genre – Drama
Åldersgräns – Från 7 år
Pris – 100 kr
Svensk text

BORG är en film om hur legender formades ur rivalitet,
vänskap och glamour i en tid då allt var möjligt. En
berättelse om en svensk ikons stora genombrott som
skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från Södertälje till
världseliten, om hans största kamp som utkämpades 1980 i
mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe
och om hur deras rivalitet kom att engagera en hel värld.

Söndag 8/10 kl. 16

DUMMA MEJ 3

Speltid –1 timme 30 minuter
Genre – Animerad film, komedi
Åldersgräns – Från 7 år
Pris – 100 kr
Svensk tal

Teamet bakom filmsuccéerna, Dumma mej 1, 2 och
Minionerna återvänder för ytterligare ett äventyr med Gru,
Lucy och deras bedårande döttrar, Margo, Edith och Agnes
- och förstås minionerna. I DUMMA MEJ 3 får vi möta en ny
figur, skurken Balthazar Bratt, en före detta barnstjärna
som nu vuxit upp och blivit besatt av karaktären han
spelade på 80-talet.

Söndag 8/10 kl. 19

BARNMORSKAN

Speltid –1 timme 57 minuter
Genre – Drama
Åldersgräns – Från 7 år
Pris – 100 kr

Claire är en uppskattad barnmorska som när hon närmar
sig slutet av sitt yrkesliv hamnat på kollisionskurs med de
moderna sjukhusens metoder och effektivitetskrav. En dag
får hon ett märkligt telefonsamtal. Béatrice, hennes fars
extravaganta älskarinna som försvann spårlöst för 30 år
sedan, har viktiga nyheter och vill träffas. Deras möte blir
en dramatisk kollision mellan två motsatta själar; en strikt
och kontrollerad renlevdnadsivrare och en som gärna unnar
sig en blodig biff och ett glas rött.

Söndag 15/10 kl. 16

PIRATES OF THE CARIBBEAN:
SALAZAR'S REVENGE

Speltid – 2 timme 9 minuter
Genre – Action, fantasy
Åldersgräns – Från 11 år.
Pris – 100 kr

Kapten Jack Sparrow (Johnny Depp) är återigen jagad av
sin gamla nemesis, den skräckinjagande Kapten Salazar
(Javier Bardem). Salazar tänker förgöra varenda pirat på
haven och Kapten Jacks enda hopp om överlevnad är att
försöka hitta Poseidons mytomspunna treudd, en kraftfull
klenod som ger ägaren total kontroll över haven. Orlando
Bloom är tillbaka som Will Turner och Geoffrey Rush ser vi
återigen som Kapten Hector Barbossa.

NYHETSBREV OKTOBER 2017
Söndag 15/10 kl. 19
Speltid – 1 timme 37 minuter
Genre – Romantisk komedi
Åldersgräns – Ej fastställd.
Pris – 100 kr

Söndag 22/10 kl. 16
Speltid – 1 timme 33 minuter
Genre – Animerad familjefilm.
Åldersgräns – Från 7 år
Pris – 100 kr
Svensk tal

Söndag 22/10, 29/10 kl. 19
Speltid – 2 timme 05 minuter
Genre – Drama, komedi
Åldersgräns – Ej fastställd
Pris – 100 kr
Svensk text

Torsdag 26/10 kl. 14

HOME AGAIN – KÄRLEKEN FLYTTAR IN
Alice Kinney (Reese Witherspoon) är nyseparerad och
beslutar sig för att flytta tillbaka till hemstaden Los Angeles
med sina två döttrar. Under en blöt utekväll på sin 40årsdag möter Alice tre unga aspirerande filmmakare i
behov av bostad. Hon går med på att låta killarna bo i
hennes gästhus tillfälligt, men hennes oväntade nya familj
och nya romans får ett abrupt avbrott när hennes ex-make
dyker upp

BIG FOOT JUNIOR
Den 13-årige ensamvargen Adam ger sig ut på ett
strapatsfyllt äventyr för att lösa mysteriet med sin försvunna
pappa. Det tar inte lång tid innan han upptäcker att hans
pappa inte är någon annan än den legendariske Bigfoot,
som har gömt sig i vildmarken i åratal för att skydda sig
själv och sin familj från HairCo, ett jätteföretag som vill göra
vetenskapliga experiment med Bigfoots speciella DNA. När
Adam återförenats med sin pappa inser han att även han
har begåvats med superkrafter som överträffar hans
vildaste fantasi. Men HairCo är dem snart hack i häl.
Adams fotspår i skogen leder dem rakt mot Bigfoots
gömställe...

VILKEN JÄVLA CIRKUS
Hugo (Gustav Lindh) har stått och stampat på samma ställe
i livet sedan han förlorat sitt livs stora kärlek Agnes (Evin
Ahmad). Med världen på sina axlar cyklar han en dag för
fort och kör omkull. Hugo faller handlöst mot marken,
svimmar av, och vaknar upp på det mest udda ställe - i en
cirkusvagn! Den visar sig tillhöra den vänlige och
tankspridde cirkusdirektören Casall (Tomas von
Brömssen). En ny värld öppnar sig med otaliga karaktärer
som lever ett liv långt bortom vardagen. En kock (Vanna
Rosenberg) som inte kan laga mat, en clown (Johan
Widerberg) som är mer arg än glad och? vackra, mystiska
Anna (Molly Nutley). Vem är hon? Vad är det för hemlighet
hon döljer? Långsamt öppnas dörren till ett nytt och
annorlunda liv. Men vågar Hugo ta steget?

BECKER – KUNGEN AV TINGSRYD

Efteråt serveras kaffe i källaren

Becker drivs av jakten på pengar och är kung i småländska
Tingsryd. Tillsammans med sin kompis Stefan så driver han
Smålands bästa butik med utemöbler i konstrotting,
dessutom drygar de ut kassan med att sälja smuggelsprit
och cigaretter svart. Affärerna går bra och de har ingenting
att klaga på tills en dag då två danskar dyker upp och
utmanar allt Becker har byggt upp. En växande spiral av
lögner, hemligheter och svek tvingar Becker att handla
drastiskt för att till varje pris försvara de sina och ta tillbaka
makten i Tingsryd.

Söndag 29/10 kl. 16

MY LITTLE PONNY

Speltid – 1 timme 26 minuter
Genre – Action, komedi
Åldersgräns – Från 11 år
Pris – 100 kr
Svensk text

SENIOBIO!

Speltid – 1 timme 39 minuter
Genre – Animerad familjefilm
Åldersgräns – Ej fastställd
Pris – 100 kr
Svensk tal

Äntligen kommer filmen med de omåttligt populära hästarna
till biograferna! När en mörk kraft hotar Ponyville och Mane
6 tvingas ut på en resa till utkanten av Equestra för att
rädda sitt älskade hem. Under resans gång träffar de på
nya vänner och ställs mot farliga prövningar.

