
Februari 2019 
 

 
Söndag 3 februari kl. 15 

•  

• Speltid -112min 

• Genre - Animerad 

• Åldersgräns - Från 7 år  

Pris – 100 kr 

 

Röjar-Ralf kraschar internet 

I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin spelhall och 
beger sig in i den outforskade, vidsträckta och spännande 
internetvärlden, som kanske eller kanske inte kommer överleva 
Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von 
Sockertopp, båda två från videospelsvärlden, sätter allt på spel 
när de ger sig ut på "world-wide-webben" för att leta reservdelar 
till Vaniljas videospel, Sockerkick. De visar sig vara svårare än 
de tror och tillsammans måste de ta hjälp av internets invånare 
för att ... 

Söndag 3 februari kl. 18 
 
Speltid - 97 min 
Genre – Drama, komedi 
Åldersgräns - Barntillåten  
Pris – 100 kr 
 

 

 

Britt-Marie Var Här  
När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv 
som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta 
omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten håla där allt är nedlagt 
förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie tar över 
som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. 
Men snart väcks hennes drömmar och med dem en undangömd 
framtidstro. Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är 
det aldrig för sent att börja leva. 

Söndag 10 februari kl.15 
Söndag 17 februari kl.15 

• Speltid – ej angivet 

• Genre – Animerad, Atction, 
äventyr 

• Åldersgräns - Från ? 

Pris – 100 kr 

 

 

LEGO® FILMEN 2  
I den efterlängtade uppföljaren återförenas nu Bricksburgs 
hjältar i LEGO FILMEN 2 för ett nytt, actionfyllt äventyr. Den här 
gången hotas de av LEGO DUPLO-inkträktare från yttre rymden 
som förstör allt i sin väg snabbare än invånarna hinner bygga 
upp det igen. Kampen för att besegra inkräktarna och återställa 
lugnet i LEGO-unviersumet tar Emmet, Lucy, Batman och deras 
vänner till nya outforskade världar. Det kommer krävas mod, 
kreativitet och mästerbyggarskills för att visa speciella de 
verkligen är. 

Söndag 10 februari kl. 18 
 
Speltid – 98 min 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
 
 

 

 

Chelas arv 
Chela och Chiquita har levat i ett förhållande länge. Den 
extroverta Chiquita tar hand om ekonomin, medan Chela väljer 
att stanna hemma och arbeta med sin konst. Men allt förändras 
när Chiquita skickas till fängelse för finansbrott och Chela 
lämnas själv. Tills slut börjar hon köra en sorts taxi för äldre, rika 
kvinnor. Som chaufför träffar hon den unga och levande Angy. 
Deras träff börjar dra den blyga Chela ut från skuggan. The 
Heiresses tog hem två Silverbjörnar på Berlins filmfestival, en för 
Bästa skådespelerska och Alfred Bauer-priset för en film som 
erbjuder nya perspektiv i film, samt FIPRESCI-priset för bästa 
film. . 

Söndag 17 februari kl. 18 
 

• Speltid - 103 min 

• Genre - Drama,  

• Åldersgräns - Från 11 år  

Pris – 100 kr 

 

Ben is back 

19-åriga Ben Burns (Lucas Hedges) återvänder oväntat hem till 
sin familj på julaftonsmorgon. Bens mamma Holly (Julia 
Roberts) är lättad och välkomnar honom men är djupt oroad att 
han kommer ta droger. Under ett turbulent dygn uppenbaras nya 
hemligheter och en mammas odödliga kärlek till hennes son 
sätts på prov, när hon gör allt i sin makt för att hålla honom 
säker. 



Februari 2019 
 

 

 

Tisdag 19 februari kl. 10 
 

• Speltid -112min 

• Genre - Animerad 

• Åldersgräns - Från 7 år  

Pris – 100 kr  
2D. sv-tal 

 

Röjar Ralf kraschar internet 

I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin spelhall och 
beger sig in i den outforskade, vidsträckta och spännande 
internetvärlden, som kanske eller kanske inte kommer överleva 
Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von 
Sockertopp, båda två från videospelsvärlden, sätter allt på spel 
när de ger sig ut på "world-wide-webben" för att leta reservdelar 
till Vaniljas videospel, Sockerkick. De visar sig vara svårare än 
de tror och tillsammans måste de ta hjälp av internets invånare 
för att ... 

Onsdag 20 februari kl. 10 
 
Speltid – 63 min 
Genre – Barnfilm, Animerad 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
Sv-tal 

 

Bamse och dunderklockan 
Ännu ett nytt härligt bioäventyr med Bamse och hans vänner 
intar biograferna. I denna film återser vi många karaktärer vi 
mött i de tidigare två filmerna och de tar oss med på ett 
spännande nytt äventyr både på land och till havs, där våra 
vänner möter nya typer och utmaningar. I Bamse och 
Dunderklockan måste Bamse lära sig något viktigt; att bara vara 
sig själv räcker mycket längre än man tror. Något som även 
Reinard Räv skulle må bra av att förstå 

Fredag 22 februari kl. 14 
Söndag 24 februari kl. 15   
 
Speltid – 104 min 
Genre – Animerad familjefilm 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 
Sv-tal 
 
 
 

 

Draktränaren 3 
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig 
viking och en fantastisk Nattfasa-drake har vuxit till en episk 
trilogi som spänner över hela deras liv. I nästa kapitel kommer 
Hicke och Tandlöse äntligen att upptäcka sina sanna öden; 
Hickes som byn Berks ledare, tillsammans med Astrid, och 
Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor. Deras vänskap 
prövas hårdare än någonsin tidigare, när de möter både det 
mörkaste hot de någonsin bekämpat och en kvinnlig Nattfasa. 

Söndag 24 februari kl. 18 
 
 
Speltid – 0 min 
Genre – Drama, romantik 
Åldersgräns – ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 

Eld och lågor 
SWOON är berättelsen om kampen mellan två konkurrerande 
nöjesparker på var sin sida om Allmänna gränd på Djurgården i 
Stockholm. Rivaliteten mellan ägarfamiljerna av det lite tjusigare 
Gröna Lund och det betydligt simplare Nöjesfältet, utgör navet 
till en magisk och virvlande berättelse om krig, svek och 
förbjuden kärlek. Familjerna härskar över var sitt nöjesrike - 
attraktionerna, chokladhjulen och sockervadden. Här växer de 
unga arvingarna Ninni och John upp som oundvikligt dras till 
varandra trots att deras kärlek är förbjuden. I skuggan av andra 
världskriget som rasar ute i världen trappas konflikten upp, och 
hotar att snart bli båda familjernas undergång. 

Torsdag 28 februari kl. 14 
 
Speltid - 97 min 
Genre – Drama, komedi 
Åldersgräns - Barntillåten  
Pris – 80 kr 
 

seniorbio 
 

 

Britt-Marie Var Här  
När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv 
som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta 
omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten håla där allt är nedlagt 
förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie tar över 
som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. 
Men snart väcks hennes drömmar och med dem en undangömd 
framtidstro. Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är 
det aldrig för sent att börja leva. 


