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Söndag 2 februari kl. 15 
 
Speltid – 101min 
Genre – Familjefilm, Äventyr, 
komedi, Fantasy 
Åldersgräns – Från 7år 
Pris – 100 kr 

Sv.tal.  

 

Dolittle 
Efter att ha förlorat sin fru sju år tidigare, håller sig den 
excentriska Dr. John Dolittle, den berömda läkaren och 
veterinären i drottning Victorias England, bakom de höga 
murarna på Dolittle Manor med endast sina exotiska djur 
som sällskap. Men när den unga drottningen blir allvarligt 
sjuk tvingas Dolittle motvilligt att bege sig ut på ett episkt 
äventyr till en mystisk ö på jakt efter ett botemedel. Under 
resan återfår han sitt mod när han möter gamla 
motståndare och upptäcker underbara varelser. Läkaren 
får sällskap av en ung, självutnämnd lärling och en märklig 
grupp av djur, inklusive en orolig gorilla, en entusiastisk 
men korkad anka, en cynisk struts, en lättsam isbjörn mfl.. 

Onsdag 2 februari kl.18 
 
Speltid – 134min 
Genre – Drama 
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr 

 

 

Unga Kvinnor 
Regissören och manusförfattaren Greta Gerwig ("Lady 
Bird") har gjort en UNGA KVINNOR baserat på den 
klassiska boken och andra texter av Louisa May Alcott. I 
Gerwigs version ser vi den älskade historien om systrarna 
March - fyra unga kvinnor fast beslutna att leva sina liv på 
sina egna villkor. En berättelse som är både tidlös och 
modern. . 

Söndag 9 februari kl. 15 
Tisdagen 18 februari kl. 14 
 
Regi - Moa Gammel  
Speltid - 0 min 
Genre - Familjefilm, Äventyr  
Åldersgräns - Ej angivet  
Pris – 100 kr 
Sv. text 
 

 

LasseMajas Detektivbyrå-Tågrånarens 
hemlighet 
Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av 
polischefen i närliggande Kristinelund när Klara söker upp 
dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att hennes pappa 
Ferdinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse 
och Maja ser nu sin stora chans att få upprättelse, att visa 
att de visst kan lösa brott! Snart ska ett nytt kassaskåp 
fullt med pengar transporteras med tåget. Det finns många 
misstänkta och de börjar komma något på spåren. Saken 
är bara den att Ferdinand har rymt från fängelset och är 
försvunnen. 

Söndag 9 februari kl. 18 
 
Regi - Johan Skog  
Speltid - 0 min 
Genre - Dokumentär  
Åldersgräns - Ej angivet 
Pris – 100 kr  

Sv.text 

 

Catwalk 

CATWALK är en varm feelgoodfilm som börjar med att 
Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson får ett brev 
av Emma Örtlund där hon ber honom om hjälp att uppfylla 
sitt livs dröm om att bli fotomodell. Pär berörs av hennes 
önskan av att få ta plats i modevärlden och antar 
utmaningen. Tillsammans med skådespelare från Glada 
Hudik-teatern börjar de en spännande och omtumlande 
resa för att förverkliga hennes önskan om att stå i 
rampljuset. 

Söndag 16 februari kl. 15 
 
Regi - Charles E. Bastien  
Speltid - 70 min 
Genre - Barnfilm  
Åldersgräns - Barntillåten  
Pris – 100 kr  

Sv.tal 

 Paw Patrol- Redo, Rejsa, Rädda 

En pojke vid namn Ryder leder de 6 modiga valparna 
Chase, Marshall, Rocky, Rubble, Skye och Zuma. När 
trubbel inträffar så är Tass Patrullen där för att hjälpa till. 
Perfekt för de minsta biobesökarna! Alla Paw Patrol-
valparna är mycket glada när en biltävling med The 
Whoosh kommer till Adventure Bay. Valparna hejar på 
The Whoosh, men borgmästare Humdingers kusin, den 
fuskande Cheetah har andra planer. Fast besluten att 
vinna pokalen tar Cheetah till alla slags smutsiga knep för 
att se till att hon vinner loppet. Ready, Race, Rescue 
innehåller en film och ett avsnitt av Paw Patrol som inte 
har visats på tv-tidigare. . 
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Söndag 16 februari kl. 18 
 
 
Regi - Joachim Hedén  
Speltid - 0 min 
Genre - Ej angivet  
Åldersgräns - Ej angivet Pris – 
100 kr 
 
 
 

 

 

Breaking Surface 
De svensk/norska halvsystrarna Tuva och Ida ger sig ut 
för att göra sitt traditionsenliga vinterdyk i Nordnorge, men 
då händer det som inte får hända. Ett stenras får Tuva att 
fastna 30 meter under vattenytan och begraver all deras 
utrustning. Allt är borta och systrarna är avskurna från 
omvärlden. I en kamp för att rädda sin syster pressas Ida 
till det yttersta och när allt tycks förlorat är det mer som 
står på spel än bara överlevnad. 

Onsdag 19 februari kl. 14 
Söndag 23 februari kl. 15 
 
Regi - Jeff Fowler  
Speltid - 99 min 
Genre - Action, Komedi, Äventyr  
Åldersgräns - Från 7 år  
Pris – 100 kr 
Sv.tal 

 

Sonic the Hedgehog 
SONIC THE HEDGEHOG är en live-action 
äventyrskomedi baserad på de klassiska och älskade 
videospelen från Sega som fokuserar på den berömda, 
kaxiga ljusblå igelkotten. Filmen följer Sonics äventyr när 
han försöker hantera det märkliga livet på jorden 
tillsammans med sin nyfunna, mänskliga bästa vän Tom 
Wachowski. Sonic och Tom samarbetar för att försöka 
stoppa den skurkaktiga Dr Robotnik från att fånga Sonic 
och använda sina enorma krafter för att ta över världen.  
 

Torsdag 20 februari kl. 10 
 
Regi - Christian Ryltenius  
Speltid - 67 min 
Genre - Animerad familjefilm  
Åldersgräns - Barntillåten  
Originaltitel - Pelle Svanslös  
Pris – 100 kr 
Sv.tal 

 

 

Pelle Svanslös 

Kattungen Pelle Svanslös lever ett härligt liv på landet 
tillsammans med Birgitta, flickan som älskar honom mest 
av allt i hela världen. Vid ett ruskigt oväder ramlar Pelle 
ned i en å som för honom ensam hela vägen till den 
främmande stora staden Uppsala. Där träffar han många 
nya vänner, men staden är också full av inte alls så 
trevliga typer. Hur ska Pelle fortsätta våga tro på att man 
ska vara snäll mot alla? Räcker hans mod till för att bli en 
hjälte? Och kommer han någonsin att komma hem till 
Birgitta igen? 

Söndag 23 februari kl. 18 
  

 
Ej bestämd 
 

Torsdag 27 februari kl. 14 

 

 
 Ej bestämd 


