Söndagen 17/2 kl. 15.00 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-inkräktare 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-universumet 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.

Åldersgräns: ej angivet. Sv-tal. Biljettpris: 100 kr

Tisdagen 19/2 kl. 10.00 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 hitta det de letar efter
Från 7år. Sv-tal. Biljettpris: 100kr

Onsdagen den20/2 Kl. 10.00 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

Barntillåten.Sv-tal. Biljettpris: 100 kr

Fredagen den 22/2 kl. 14.00 Draktränaren 3.
Söndagen den 24/2 kl. 15.00 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.

Barntillåten. Sv-tal Biljettpris: 100 kr

Läs mer: www.sibbhultsfh.se

