E-post: info@biocasablanca.se
Strandvägen 17

tel. 0505-100 28

Gilla oss på Facebook!

Presenterar bioprogrammet 9/7 - 23/8 2017

Med reservation för eventuella ändringar

Välkomna till en stjärnspäckad sommar på Casablanca!
Vi har laddat serven med det allra senaste från Hollywood, komedier, barnfilm, en
storslagen krigsskildring av Christoper Nolan´s med ”Dunkirk”, kostymdrama med
Alicia Vikander i ”Tulpanfeber” och vi avslutar med en mycket välgjord svensk
dokumentär om Ronnie Peterson i ”Superswede”. Något för alla med andra ord!
Varmt välkomna till oss!

Kapten Jack Sparrow är återigen jagad av sin gamla
nemesis, den skräckinjagande Kapten Salazar. Salazar
tänker förgöra varenda pirat på haven och Kapten Jacks
enda hopp om överlevnad är att försöka hitta Poseidons
mytomspunna treudd, en kraftfull klenod som ger ägaren
total kontroll över haven.

Söndag

Människan ligger i krig med Transformers, och Optimus
Prime är försvunnen. Nyckeln till mänsklighetens framtida
överlevnad ligger i det förflutna – i den begravda historien
om hur Transformers först kom till Jorden. Krigets utgång
vilar i händerna på en osannolik allians: Cade Yeager,
Bumblebee, en engelsk lord och en Oxford-professor.

Söndag

9/7 2D

kl. 17.00
Bilj: 110:Tid 2.16 från 11år

9/7 2D

kl. 20.00
Bilj: 120:Tid 2.31 från 11år

Innan hon blev Wonder Woman var hon Diana, prinsessa
av Amazonerna, tränad att bli en oövervinnerlig krigare.
Hon är uppvuxen på en skyddad paradisö men när en
amerikansk pilot kraschar där och berättar om en massiv
konflikt som härjar i världen utanför lämnar hon ön. Diana
lämnar sitt hem, övertygad om att hon kan stoppa hotet.
Tillsammans med människan slåss hon för att stoppa alla
krig och upptäcker då inte bara sina fulla krafter utan även
sitt sanna öde...

Onsdag

12/7 2D

kl. 20.00
Bilj: 120:Tid 2.12 från 11år

Söndag
Söndag

Gru´s, Lucy och deras bedårande döttrar, Margo, Edith
och Agnes – och förstås minionerna är tillbaka och denna
gång möter de skurken Balthazar Bratt, en före detta
barnstjärna som nu vuxit upp och blivit besatt av
karaktären han spelade på 80-talet. Bratt visar sig bli Gru
mest formidable moståndare hittills. Svenskt tal!

16/7 3D
23/7 2D

kl. 17.00
Bilj: 85:-2D/100:-3D
Tid 1.31 från 7år
´

Fortfarande exalterad över sin upplevelse med the
Avengers återvänder Peter hem till sin moster May, under
sin mentor Tony Starks uppsikt. Han försöker återuppta
sina dagliga rutiner, men kan inte riktigt släppa tanken på
att få uträtta nya hjältedåd. När superskurken Vulture
dyker upp får han chansen - samtidigt som allt han håller
kärt plötsligt befinner sig i stor fara. Den unge Peter Parker
börjar utforska sin nyfunna identitet som nätsvingande
superhjälte i Spider-man: Homecoming.

Söndag
Onsdag

16/7 2D
19/7 2D

kl. 20.00
Bilj: 110:Tid 2.13 från 11år

Efter att aporna genomlidit fruktansvärda förluster brottas
Caesar med sina mörka instinkter och påbörjar sin jakt på
hämnd. När de till slut möts öga mot öga, kämpar Caesar
och översten i en storslagen strid som kan avgöra ödet för
båda arterna och planetens framtid.

Den 13-årige ensamvargen Adam ger sig ut på ett
strapatsfyllt äventyr för att lösa mysteriet med sin
försvunna pappa. Det tar inte lång tid innan han upptäcker
att hans pappa inte är någon annan än den legendariske
Bigfoot, som har gömt sig i vildmarken i åratal för att
skydda sig själv och sin familj från ett jätteföretag som vill
göra vetenskapliga experiment med Bigfoots speciella
DNA. När Adam återförenats med sin pappa inser han att
även han har begåvats med superkrafter… Svenskt tal!

Dunkirk är berättelsen om de hundratusentals brittiska och
allierade trupper som blir invaderade och omringade på
stranden vid Dunkerque av fientliga styrkor under andra
världskriget. En ny film av Christoper Nolan!

Söndag

23/7 2D

Onsdag
kl. 20.00

26/7 2D

Bilj: 110:Längd & censur
ej klar!

Söndag

30/7 2D

Söndag
kl. 17.00

6/8 2D

Bilj: 85:Längd & censur
ej klar!

Söndag

30/7

Onsdag

2/8

kl. 20.00
Bilj: 120:Längd & censur
ej klar!

Valerian och Laureline är specialagenter för regeringen i
de mänskliga områdena med uppgift att upprätthålla
ordning i hela universum. På uppdrag från deras
befälhavare reser de till den intergalaktiska staden Alpha,
en ständigt växande metropol som består av tusentals olika
arter från alla fyra hörn av universum. Alphas 17 miljoner
invånare har med tiden förenat sina talanger, teknologi och
resurser för att åstadkomma förbättringar för alla. Tyvärr
har inte alla på Alpha samma intresse..

Söndag

6/8 3D

Onsdag

9/8 3D

Denna film tar dig med till en hemlig värld, inuti din
smartphone. Gömd i meddelande-appen ligger Textopolis,
en pulserande storstad där alla dina favorit-emojis bor. I
denna värld har alla invånare enbart ett ansiktsuttyck –
alla utom Gene, en uttrycksfull emoji född utan filter och
med förmågan att visa en rad olika känslor. Men Gene vill
bara vara som alla andra… Svenskt tal!

Söndag

13/8 2D

Söndag

20/8 2D

I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar,
och den så kallade tulpanmanin är ett faktum. En enda
tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig årslön, så
den exotiska blomman kan göra många människor väldigt
rika. I denna omvälvande tid försöker handelsmannen
Cornelis Sandvoort att skapa familjelycka med sin mycket
yngre fru Sophia. När de inte lyckas få barn anlitar
Cornelis en ung lovande konstnär att måla deras porträtt
som ett arv till eftervärlden. Ett ödesdigert beslut…

Superswede är en film om den svenska racinglegenden
Ronnie Peterson vars liv slutade med en våldsam krasch
på Monzabanan 1978 och chockade en hel värld. Filmen
tar tillsammans med Ronnies dotter Nina Kennedy och
några av de största namnen inom racingvärlden med
publiken på en episk resa till en epok då sporten kantades
av glamour, dårskap, hjältemod, big business och krafter
som under ett decennium drev fler än tolv förare i döden.

kl. 20.00
Bilj: 120:Längd & censur
ej klar!

kl. 17.00
Bilj: 85:Längd & censur
ej klar!

Söndag

13/8

Onsdag

16/8

kl. 20.00
Bilj: 110:Tid 1.57 från 11år

Söndag

20/8 2D

Onsdag
kl. 20.00

23/8 2D

Bilj: 110:Tid 1.28 från 7år

