
Mars 2020 
 

 
Söndag 1 mars kl. 15 
 
Speltid - 103 min 
Genre - Familjefilm, Animerad 
familjefilm  
Åldersgräns - Från 7 år Pris – 
100 kr 

Sv.tal.  

 

Frost II 
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 1 mars kl.18 
 
Regi - Mårten Klingberg  
Speltid - 110 min 
Genre - Drama  
Åldersgräns - Barntillåten  
Pris – 100 kr 

 

 

Min Pappa Marianne 
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 
28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När 
hennes älskade pappa, prästen med det stora skägget, 
avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns 
ingen återvändo, hon måste äntligen få vara den hon är. 
Det blir en omtumlande resa för Hanna som inte kände 
vare sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde. En 
varm feelgood-berättelse om modet att vara sig själv och 
lyckan över att bli älskad för den man är. 

Söndag 8 mars kl. 15 
Söndag 15 mars kl. 15 
 
Regi - Dan Scanlon  
Speltid - 102 min 
Genre - Komedi, Animerad film, 
Äventyr  
Åldersgräns - Från 7 år  
Pris – 100 kr 
Sv. tal 

 

Framåt 
Disney/Pixar tar dig med till en fantasivärld fylld med alver 
där vi möter två tonårsbröder som ger sig ut på ett 
extraordinärt äventyr - de vill undersöka om det 
fortfarande finns magi i världen. 

Söndag 8 mars kl. 18 
 
Regi - Greta Gerwig  
Speltid - 135 min 
Genre - Drama  
Åldersgräns – Barntillåten 
Pris – 100 kr  

Sv.text 

 

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 15 mars kl. 18 
 
Regi - Waad Al-Kateab, Edward 
Watts  
Speltid - 100 min 
Genre - Dokumentär  
Åldersgräns - Från 15 år  
Originaltitel - For Sama  
Pris – 100 kr  

 
 
 

 Till min dotter 

Waad lever sitt liv i Aleppo i Syrien, där hon blir förälskad, 
gifter sig och föder en dotter. Allt medan staden bit för bit 
tillintetgörs av kriget. Och allt medan hon och hennes man 
försöker rädda så många liv de kan. Men när deras dotter 
Sama föds bestämmer sig Waad för att börja 
dokumentera livet i Aleppo, för att hon ska förstå vad som 
hände när hon fortfarande var för liten för att förstå. Till 
min dotter är ett kärleksbrev och betraktelse av kriget 
inifrån. En känslosam, äkta och verklig dokum... 



Mars 2020 
 

 

 

Söndag 22 mars kl. 15 
 
Regi - David Pujol  
Speltid - 110 min 
Genre - Dokumentär  
Åldersgräns - Barntillåten  
Pris – 100 kr 
 
 
 

 
 

Salvador Dali- Jakten på odödlighet 
Ett omfattande porträtt av mästaren Salvador Dalí och 
hans hustru, musa och modell Gala, från 1929 till hans 
död 1989. I filmens början möter han surrealismen och 
träffar Gala, som blir så betydelsefull för hans liv och 
konstnärsbana. Regissören David Pujol har haft 
oöverträffad tillgång till arkivmaterial, och filmen är full av 
unika intervjuer, filmer och stillbilder ur konstnärens liv. 
Dokumentären följer Dalí till Frankrike, USA och Spanien. 
Hans liv var ett konstverk i sig självt, och intervjuerna med 
den karismatiske konstnären är både förvirrande och 
upplysande. Hans intresse för att dekorera och bygga om 
sina olika hem blir viktiga pusselbitar i hans konstnärskap. 

Söndag 22 mars kl. 18 
 
Regi - Henrik Schyffert  
Speltid - 77 min 
Genre - Komedi  
Åldersgräns - Ej angivet  
Pris – 100 kr 
 

 

Spring Uje spring 
Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med 

popmusik om livet och vardagen. Det är när livet tar 
vändningar du inte kunde fantisera om som frågan ställs 
på sin spets: vad är det som är värt nåt? Uje Brandelius 

och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig 
under ett par sommarveckor i stockholmsförorten Bredäng

Torsdag 26 mars kl. 14 
 

• Regi - Mårten Klingberg  
• Speltid - 110 min 
• Genre - Drama  
• Åldersgräns - Ej angivet  

Pris – 80 kr 
Sv.tal 

 

 

Min pappa Marianne 

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 
28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När 
hennes älskade pappa, prästen med det stora skägget, 
avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns 
ingen återvändo, hon måste äntligen få vara den hon är. 
Det blir en omtumlande resa för Hanna som inte kände 
vare sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde. En 
varm feelgood-berättelse om modet att vara sig själv 
ochyckan över att bli älskad för den man är 

 

Söndag 29 mars kl. 15 
 

• Regi - Atle Solberg Blakseth, 
Frank Mosvold  

• Speltid - 80 min 
• Genre - Animerad familjefilm, 

Barnfilm  
• Åldersgräns - Barntillåten  
• Pris – 100kr 
• Sv.tal 

 

Ella Bella Bingo 

Nu har den populära tecknade serien blivit biofilm! 
Fantasifulla, påhittiga Ella Bella, som alltid har något kul 
på gång, bor i Soltoppen-höghusen med sin pappa. Bland 
vännerna finns bästisen Henrik, farbror Johansson och 
hans nyfikna höns, äventyrliga tant Gunhild, tvillingarna 
Lisa och Lotta och den fjärtande hunden Daisy. Ella Bella 
och Henrik leker alltid ihop, och när han berättar att han 
aldrig varit på cirkus bestämmer hon sig för att sätta ihop 
en tillsammans med honom och alla vännerna. Men så 
flyttar den coole storstadskillen Johnny in i grannhuset. 
Han har världens häftigaste cykel och Henrik blir 
imponerad. Ella Bella blir rädd att förlora sin bästa vän…. 

Söndag 29 mars kl. 18 
 
Regi - Niki Caro.  
Speltid - 0 min 
Genre - Drama, Action, Äventyr  
Åldersgräns - Ej angivet  
Originaltitel - Mulan (Live 
Action) 
Pris – 100 kr 

 

Mulan 
När Kinas kejsare skickar ut en order att en man från varje 
familj måste tjänstgöra i den kejserliga armén för att 
bekämpa ett anfall som hotar Kina, tar Hua Mulan, den 
äldsta dottern till en stor krigare, sin åldrande fars plats. 
Utklädd till man under namnet Hua Jun blir hon prövad till 
det yttersta. Det är en episk resa som kommer förvandla 
Mulan till en av de största kinesiska krigarna någonsin och 
ge henne en hel nations respekt... och en fars stolthet 


