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Söndag 2 september kl. 15 
Söndag 9 september kl. 15 
 
Speltid – 125 min 
Genre – Animerat 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 
Sv. tal 
 

 

 

SUPERHJÄLTARNA 2 
Allas vår favoritsuperhjältefamilj är tillbaka, men den här 
gången står mamma Helen i rampljuset, och pappa Bob 
stannar hemma med barnen Violet och Dash för att göra 
hjälteinsatser i vardagslivet och försöka sköta allt som har 
med ett "normalt" familjeliv att göra. Det är en tuff 
omställning för alla, och det blir ännu tuffare, för ingen av 
dem har ännu en aning om lilla babyn Jack-Jacks alla 
superkrafter. När en ny skurk smider en genial och farlig 
plan måste familjen tillsammans med Fryzo samarbeta 
igen, vilket är lättare sagt än gjort, även om de alla är 
superhjältar. 

Söndag 2 september kl. 18 
Söndag 9 september kl. 18 
 
Speltid – 114 min 
Genre – Musik, dans 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
 

 

 

MAMMA MIA! Here We Go Again 
Tio år efter Mamma Mia! The Movie återvänder vi till den 
grekiska pärlan Kalokairi i en ny musikalfilm med nya låtar 
baserade på ABBAs låtskatt. Mamma Mia! Here We Go 
Again tar oss tillbaka till det förflutna för att berätta 
historien om hur allt blev som det blev. Nya stjärnskottet 
Lily James (Baby Driver, Darkest Hour) axlar huvudrollen 
som unga Donna. 

Söndag 16 september kl. 15 
 
Speltid – 95 min 
Genre – Komedi, familjefilm 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 

 

 

LASSE MAJAS DETEKTIVBYRÅ –  
Det första mysteriet 
I den nya filmen om Lasse-Majas Detektivbyrå börjar vi 
från början. Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja 
träffades för första gången, och vad hade en mycket 
speciell bok med det hela att göra? Följ med på ett äventyr 
där två barns olikheter behövs för att lösa mysteriet. 
Välkomna till LasseMajas Detektivbyrå, det var så här allt 
började. 
 

Söndag 16 september kl. 18 
 
Speltid – 103 min 
Genre – Komedi 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
 
 
 

 
 

BOOK CLUB 
Diane (Diane Keaton) är nybliven änka efter 40 års 
äktenskap. Vivian (Jane Fonda) njuter av män utan att ha 
några tankar på vidare relation. Sharon (Candice Bergen) 
försöker fortfarande komma över en skilsmässa sedan ett 
årtionde. Carols (Mary Steenburgen) äktenskap går på 
tomgång efter 35 år. Denna hysteriska film handlar om 
fyra kvinnor i en livslång vänskap vars liv vänds upp och 
ner när deras bokklubb bestämmer sig för att läsa "Femtio 
nyanserna av grått". Från att upptäcka ny romantik till att 
återuppliva gamla flammor, inspirerar de varandra för att 
göra nästa kapitel i sina liv till det bästa kapitlet. 

Söndag 23 september kl. 15 
 
Speltid – 123 min 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 

 

UNGA ASTRID 
När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som 
påverkade henne fundamentalt, en kombination av mirakel 
och missöde som kom att forma hela hennes liv. Det var 
en händelse som gjorde henne till en av de mest 
nyskapande kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en 
hel värld kom att älska. Det här är berättelsen om när en 
ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa påbud, 
bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och följa 
sitt hjärta. Unga Astrid är en fri tolkning av händelser i 
Astrid Lindgrens tidiga liv. 



SEPTEMBER 2018 
 
 
Söndag 23 september kl. 18 
 
Speltid – 92 min 
Genre – Komedi 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 

 

 

FAKIREN SOM FASTNADE I ETT SKÅP 
Ajatashatru Lavash Patel "Aja" (Dhanush) har bott hela sitt 
liv i Rajasthan. Han uppträder på gatorna och människor 
tror att han har speciella magiska krafter. Efter att hans 
mamma har dött beger han sig till Paris för att hitta sin 
pappa med en falsk 100-eurosedel i fickan. Första målet 
är IKEA som han drömt om att besöka sedan han var liten, 
där träffar han Marie som han direkt blir förälskad i. Aja 
upplever sedan en rad stora äventyr runt om i världen, 
ursprungligen i en IKEA-garderob, sedan en Louis 
Vuitton-resväska, en luftballong till Tripoli och en 
flyktingförläggning i Libyen. Längs vägen blir han vän med 
en sudanesisk flykting som heter Assefa (Barkhad Abdi) 
som han träffar i en lastbil. Detta är en underbar och 
komisk historia. 

Söndag 30 september kl. 15 
 
Speltid – 83 min 
Genre – Familjefilm 
Åldersgräns – Från 7 år 
Pris – 100 kr 

 
 

 

 

ENSAMMA I RYMDEN 
ALONE IN SPACE är en äventyrlig, varm och rolig historia 
som inte duckar för de stora frågorna om liv och död - ett 
episkt rymdäventyr för hela familjen, om två syskon som 
utmanar sitt öde tillsammans med en vänlig utomjording. 
Filmen är baserad på pjäsen "Vial", skriven av Henrik 
Ståhl. 

Söndag 30 september kl. 18 
 
Speltid – Ej angivit 
Genre –Action, Komedi 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 
 

JOHNNY ENGLISH STRKES AGAIN 
JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN är den tredje delen i 
den underhållande serien om Johnny English. Rowan 
Atkinson återvänder som den mycket älskade men 
otursdrabbade hemliga agenten. Det nya äventyret börjar 
när en cyberattack avslöjar identiteten på alla agenter i 
Storbritannien, och gör den pensionerade Johnny English 
till underrättelsetjänstens sista hopp och djupdyker i att 
hitta superhackern. Som en man med få färdigheter och 
analoga metoder måste Johnny English övervinna den 
moderna tekniken för att lyckas med detta uppdrag. 

 

 


