
December 2019 
 

 
Söndag 1 december kl. 15 
Lördag 7 december kl.13.30 
Speltid – 85 min 
Genre – Animerad familjefilm 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr 
Sv. tal 
 

 

 

Drottnings Corgi 
Rex är en nöjd corgi, han lever ett liv i lyx i sitt hem på 
Buckingham Palace. Trots stenhård konkurrens från de tre 
andra hundarna på slottet har han vunnit drottningens 
hjärta. Men hans självsäkra stil kan vara irriterande och 
under en middag med USA:s president råkar han orsaka 
en ytterst olämplig diplomatisk situation som får honom att 
skämmas. När en av de andra hundarna avslöjar att det 
var Rex fel, så hamnar han på Londons gator och möter 
stadens alla faror. Men hur kan han lösa problemet och få 
komma tillbaka till sitt älskade hem? Med hjälp av kärlek 
från nya vänner så finner han styrkan att kämpa och se 
farorna i vitögat? 

Söndag 1 december kl. 18 
Söndag 15 december kl. 15 
 
Speltid – 114 min 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr  

Sv.text 

 

Jag kommer hem igen till jul 

Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira 
jul. I det lilla samhället han växte upp arrangerar hans bror 
Anders den årliga julkonserten och Simon har övertalats 
att vara med. Anders, som alltid levt i skuggan av sin bror, 
är inte helt nöjd med detta. Simon däremot tar lätt på det 
hela, tills gamla minnen väcks till liv och han konfronteras 
med begravda familjehemligheter 

Söndag 8 december kl. 15 
 
Speltid – 103min 
Genre – komedi 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 

Sv.text 

 

Tills Frank skiljer oss åt 
Vera börjar närma sig sin 40-årsdag och har tröttnat på 
singellivet och längtar efter den stora kärleken. Hon är 
visserligen dödligt kär i sin charmige kollega Frank, men 
han har redan en tjej... Hennes livscoach börjar tröttna och 
tycker det är dags att Vera sänker sina krav, mållåser på 
en hyfsad kille och sätter fart på sitt liv. En komedi om 
beslutsångest, längtan efter att hitta den rätte och om hur 
små vita lögner leder till oväntade situationer utom all 
kontroll.. 

Söndag 8 december kl. 18 
 
Speltid – 110min 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 

After the wedding 
En föreståndare för ett barnhem i Kolkata reser till New 
York för att ett möte med en välgörare. Ett möte som får 
oanade konsekvenser. 

Söndag 15 december kl. 18 
 
Speltid – 153 min 
Genre – Drama, Action 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr 
 
 
 

 

 

Le Mans ´66 
Oscarbelönade Matt Damon och Christian Bale spelar 
huvudrollerna i den otroliga men sanna historien om 
bildesignern Carroll Shelby (Damon) och föraren Ken Miles 
(Bale) som tillsammans bygger en revolutionerande 
racerbil för att utmana Ferrari under 24-timmarsloppet i Le 
Mans 1966. 



December 2019 
 

 

 

Onsdag 18 december kl. 18 
Söndag 22 december kl. 18 
Torsdag 26 december kl. 18 
 
Speltid – min 
Genre – Science Fiction 
Åldersgräns – Ej angivet 
Pris – 100 kr 
 

 

Star Wars – Rise of Skywalker 
Det sista kapitlet av den episka Skywalker-sagan som 
spänner över generationer 
 
 
 

Världspremiär 18 dec 

Söndag 22 december kl. 15 
Söndag 29 december kl. 15 
 
Speltid –min 
Genre – ej angivet 
Åldersgräns – ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 

Sune- Bestman 

Sunes klass ska åka på hemlig klassresa. Sune och 
Sophie ser verkligen fram emot att åka tillsammans, när 
Sune plötsligt inser att klassresan är samma helg som 
morfars bröllop. Panik! Ska han välja klassresan 
tillsammans med stora kärleken Sophie, eller ska han välja 
sin bästa vän morfar? Samtidigt har Rudolf problem med 
bruden. Vill morfars nya fru bara åt hans pengar? Och 
Karin träffar en kärlek från förr som är allt som Rudolf inte 
är. Välkommen tillbaka till familjen Andersson! . 

onsdag 25 december kl. 15 
torsdag 26 december kl. 15 
onsdag 1 januari kl. 15 
 
Speltid –min 
Genre – Animerad familjefilm 
Åldersgräns – ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 

Frost 2 

Varför föddes Elsa med magiska krafter? Svaret hotar 
hennes kungarike. Tillsammans med Anna, Kristoffer, Olof 
och Sven ger hon sig ut på en farlig men 
häpnadsväckande resa. I Frost var Elsa rädd för att 
hennes krafter var för mycket för världen. I Frost 2 får hon 
hoppas att de är tillräckliga. 
 

Söndag 25 december kl. 18 
Söndag 29 december kl. 18 
Onsdag 1 januari kl 18 
 
Speltid –min 
Genre – Komedi, musical, 
romantisk komedi 
Åldersgräns – ej angivet 
Pris – 100 kr 

 

 

En del av mitt hjärta 

35-åriga Isabella är en driven affärskvinna inom 
Stockholms finansvärld. När hon åker hem till sin 
barndoms småstad för att fira sin pappas sextioårsdag 
känner hon sig som en vinnare, den enda av det gamla 
skolgänget som det gått riktigt bra för. Isabellas 
självförtroende kommer av sig när hon inser att Simon, 
hennes stora tonårsförälskelse, ska gifta sig med Isabellas 
barndomskompis Molly och att hon inte ens är bjuden på 
bröllopet. Isabella är van vid att få som hon vill och det stör 
henne att se Simon lycklig tillsammans med någon annan. 
En del av Isabellas hjärta kommer alltid att slå för Simon. 

ÅLDERSGRÄNSER 

15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års 

ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år och är myndig.  

11-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 11 år. I vuxens sällskap är det tillåtet att se filmen från 7 års 

ålder7-årsgräns innebär att man, för att se på filmen utan vuxet sällskap, måste fyllt 7 år. I vuxens sällskap är filmen barntillåten. 

Barntillåten film är tillåten för alla åldrar. 

 Plats: Folkets Hus, Möllegatan 3, Sibbhult Biljettkassa: Öppnar 45 minuter innan visning. Onumrerade platser.  

Salong: Öppnar 30 minuter innan visning, 150 platser. Godisförsäljning finns med bl.a. varma popcorn.Biljetter kan reserveras genom att 

skicka e-post till boka@sibbhultsfh.se.  Ange datum, tid, antal biljetter. Reserverade biljetter hämtas ut 30 minuter innan föreställningen 

börjar. OBS! onumrerade platser.Vill du få vårt Nyhetsbrev om kommande filmer kan du maila ”Nyhetsbrev” till bio@sibbhultsfh.se 

.Mer information och eventuella ändringar se vår hemsida www.sibbhultsfh.se 

 

mailto:bio@sibbhultsfh.se

