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Söndagen 28/10 kl. 15.00 Halvdan Viking 
Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden Björn efter att hans 
pappa gett sig av på plundringsfärd. Men Halvdan är ingen "riktig" viking. Han 
haltar, har dåligt självförtroende och saknar en vän. I närheten av Östbyn ligger 
Västbyn. De båda byarna har legat i fejd med varandra så länge man kan 
minnas och det är förbjudet att befinna sig på fel sida av älven som delar de två 
byarna. En dag i skogen möter Halvdan plötsligt den orädda kungadottern 
Meia från fiendebyn Väst. Trots att de inte får ...  Från 7 år. Biljettpris: 100 kr 

 

Söndagen 28/10 kl. 18.00  The girl in the spider´s  web 
Lisbet Salander, kultfiguren och huvudkaraktären från Stieg Larssons 
Milleniumserie, återvänder till vita duken i The Girl In The Spiders´s web, 
baserad på Succéromanen av David Lagercrantz  (Svensk titel ” Det som inte 
dödar oss”) som nu filmatiserats för första gången.Från 15år Biljettpris: 100kr 

OBS åldersgräns 15 år 

 

 

Tisdagen den 30/10 Kl. 14.00 Hotell 
Transylvanien 3 - En monstersemester. 
I HOTEL TRANSYLVANIEN 3 får vi följa med vår favorit-monsterfamilj på 
lyxkryssning - en chans för Drac att ta lite välbehövlig semester från att ta hand 
om alla andras semestrar. Till en början är det frid och fröjd för familjen då de 
till fullo utnyttjar allt det som skeppet har att erbjuda, från monster-volleyboll 
till exotiska utflykter och en möjlighet att jobba på månbrännan. Men deras 
drömsemester förvandlas plötsligt till en mardröm då Mavis inser att Drac fallit 
för den mystiska kaptenen Ericka, som dessutom ruvar på en farlig hemlighet 
som riskerar att utrota hela monskligheten.  Från 7 år. Biljettpris: 100 kr 

Torsdagen den 1/11 kl. 10.00 LasseMajas 
detektivbyrå- Det första mysteriet 
I denna 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.  Från 7år. Biljettpris: 100 kr 
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Torsdagen den 1/11 kl. 14.00 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. Från 7 år. Biljettpris: 100 kr 

Söndagen den 4/11 kl. 15.00 Nötknäpparen och de fyra 
världarna 
Allt Clara önskar sig är en väldigt speciell nyckel som kan låsa upp en ask vilken 
innehåller en ovärderlig gåva. En gyllene tråd, som hon får på sin gudfar 
Drosselmeyers årliga julfest, leder henne till den eftertraktade nyckeln. Men 
nyckeln försvinner omedelbart in i en underlig och mystisk parallell värld. Där 
möter Clara soldaten Phillip, ett gäng möss och regenterna som härskar över 
tre av världarna: Land of Snowflakes, Land of Flowers och Land of Sweets. För 
att få tag i nyckeln måste Clara och  Phillip bege sig till den olycksbådande 
fjärde världen som styrs av tyrannen Mother Ginger.  Från 7 år. Biljettpris: 100 

Söndagen den 4/11 kl. 18.00 Bohemian Rhapsody 
BOHEMIAN RHAPSODY är en hyllning till Queen, deras musik och enastående    
sångare Freddie Mercury, som trotsade stereotyperna, rev upp konventionerna 
och blev en av världens mest älskade underhållare. Filmen följer bandets 
explosionsartade uppgång genom deras ikoniska låtar och revolutionerande 
sound, när bandet nästan splittras på grund av Mercuys urspårade livsstil och 
den triumfartade återföreningen under Live Aid då Mercury leder bandet i ett 
av de mäktigaste framträdandena i rockhistorien, samtidigt som han kämpar 
mot en livshotande sjukdom. Under tiden cementerar de arvet från ett band 
som fortsätter att inspirera outsiders, drömmare och musikälskare än idag.  
Barntillåten, Biljettpris: 100 kr 

 
 


