E-post: info@biocasablanca.se
Strandvägen 17

tel. 0505-100 28

Gilla oss på Facebook!

Presenterar bioprogrammet 25/8 - 11/10 2017

Med reservation för eventuella ändringar

Anne står vid ett vägskäl i livet. Hon har varit gift i många
år med en framgångsrik, men lika självupptagen,
filmproducent när hon oväntat ska resa från Cannes till
Paris med sin mans affärspartner. Det som skulle blivit en
sju timmar lång bilresa förvandlas till ett äventyr på två
dagar, fyllda av pittoreska sevärdheter, god mat med vin,
glädje, visdom och romantik – upplevelser som ger Anne
en ny smak på livet.

Fredag
Söndag
Onsdag

25/8
27/8
30/8

Tid 1.32

BT

Christian är en framgångsrik ledare på ett modernt
konstmuseum – han lever i centrum av konstvärlden och
tar sitt arbete på största allvar. Dagarna innan den
prestigefulla utställningen The Square ska öppna blir han
bestulen på öppen gata, något han varken kan skaka av sig
eller låta passera obemärkt. Han påbörjar en jakt på
förövaren som försätter honom i allt dråpligare situationer
och får honom att ifrågasätta sin egen moraliska
kompass… Årets vinnare av Guldpalmen i Cannes!

Fredag
Söndag
Onsdag

1/9
3/9
6/9

När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en
ny blixtsnabb generation racers befinner han sig helt
plötsligt utestängd från den sport han älskar. För att
komma tillbaka in i matchen får han hjälp av en ung
racertekniker, Cruz Ramirez, som även hon har sin egen
plan för att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den
en gång så fenomenale Hudson Hornet och ett par
oväntade svängar. Han bevisar att #95 fortfarande är att
räkna med när det verkligen gäller! Svenskt tal!

Söndag
Söndag
Söndag

Tid 1.49

från 7år

SVERIGEPREMIÄR!
Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet,
vänskap och glamour i en tid då allt var möjligt. En
berättelse om en svensk ikons stora genombrott som
skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från Södertälje
till världseliten, om hans största kamp som utkämpades
1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John
McEnroe och om hur deras rivalitet kom att engagera en
hel värld.

Fredag
Söndag
Onsdag

8/9
10/9
13/9

kl. 19.00
Bilj: 110:-

kl. 19.00
Bilj: 110:Tid 2.22 från 15år
3/9 3D
10/9 2D
17/9 2D

kl. 15.00
Bilj: 85:-2D/100:-3D

kl. 19.00
Bilj: 110:Längd & censur
ej klar!
´

De Bedragna! Historien utspelar sig under amerikanska
inbördeskriget på en internatskola för flickor i södern. När
de avskärmade unga kvinnorna tar in en skadad
fiendesoldat och ger honom skydd och vård stiger den
sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun
bryts i en oväntad vändning. En ny film av Sofia Coppola!

Norma

7/10 kl. 19.00

Live från Metropolitan, New York

Trollflöjten 14/10 kl. 19.00
Live från Metropolitan, New York

Fredag

15/9

Onsdag

20/9

kl. 19.00
Bilj: 110:Tid 1.35 från 15år

En opera är normalt c:a 3,5 timma lång inkl paus.
Ordinarie biljettpris är 275 kr, medlemmar i biografeller riksteaterföreningarna har 10% rabatt och
ungdom under 26 år har 25% rabatt. Abonnemang på
5 Met-operor kostar 1000 kr och kan beställas per tel
0505-10028 eller via E-post: info@biocasablanca.se.

Plötsligt lamslås den lilla staden Derry i amerikanska
delstaten Maine av skräck när flera barn mystiskt börjar
försvinna. Några barn får möta sina största rädslor, när de
hamnar i den onda clownen Pennywise sällskap, vars
historia som mördare sträcker sig långt, långt bakåt i tiden.
Bill Skarsgård spelar huvudrollen i nya skräckfilmen
”Det” som bygger på Stephen Kings välkända roman med
samma namn.

Fredag
kl. 21.15
Söndag
kl. 19.00
Bilj: 110:-

SVERIGEPREMIÄR!
I The Golden Circle står våra hjältar, vars yttersta mål är
att hålla världen säker, inför en ny utmaning. När deras
huvudkontor förstörs hålls världen som gisslan och de
upptäcker att det finns en allierad spionorganisation i USA
som heter Statesman. Tillsammans med den nya
spionorganisationen sätts deras styrka och intelligens på
prov. Allt för att lyckas besegra deras gemensamma fiende
och slutligen kunna rädda världen.

Fredag
Söndag
Onsdag

Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden
under de senare åren av drottning Victoria av Englands
styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig
från Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på
tronen, förväntar han sig inte att vinna självaste
drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar
ifrågasätta de restriktioner som under hela hennes
regenttid omgärdat henne, formar de två en både
osannolik och lojal allians...

Fredag
Söndag
Onsdag

Kampen för att rädda Ninjago-staden tvingar den unge
ninjan Lloyd att jobba tätt ihop med sina vänner som alla
är både hemliga ninja-krigare samt Lego-mästerbyggare.
Tillsammans och ledda av kung fu-mästaren Wu måste de
besegra den ondskefulle krigsherren Garmadon – den
värste killen nånsin! Men Garmadon råkar även vara
Lloyds pappa, så i denna episka kamp mellan far och son
så testas detta odisciplinerade team av ninjor. Svenskt tal!

Söndag

1/10 3D

Söndag

8/10 2D

SVERIGEPREMIÄR!
Trettio år har gått sedan sist. En ny blade runner – Los
Angeles-polisen K (Ryan Gosling) – avslöjar en sedan
länge begravd hemlighet med potential att rasera det lilla
som nu återstår av samhället. K:s avslöjande leder honom
ut på en jakt efter Rick Deckard (Harrison Ford), en
tidigare blade runner som varit försvunnit i tre decennier.

Detta är Casablancas satsning på bra film för alla daglediga. Här kan
Du se ett urval av det bästa från biografrepertoaren, samt en och
annan gammal goding. Kassan öppnar alla visningsdagar kl. 13.15.
Innan filmen bjuder vi på kaffe med dopp i biografens foajé.

1h 43min

80:-

Saga Kontrast är vårt nya
koncept med filmer som berör!
Läs mer på vår
fina hemsida!

1h 37min

22/9
24/9
27/9

kl. 19.00
Bilj: 110:Längd & censur
ej klar!
29/9
1/10
4/10

kl. 19.00
Bilj: 110:Längd & censur
ej klar!

kl. 15.00
Bilj: 80:-2D/100:-3D
Längd & censur
ej klar!
Fredag
Söndag
Onsdag

6/10
8/10
11/10

kl. 19.00
Bilj: 110:Längd & censur
ej klar!

-DJUR, NATUR OCH MÄNNISKOR
Filmen tar dig med på spännande upplevelser i
Tivedens rika natur i form av trandans, tjäderspel
och orrspel. Lommars familjeliv följs på nära håll,
liksom hackspettar, bäver och älg. Därtill besöks
och intervjuas en del av de människor som bor
och lever i nära kontakt med denna natur.

Visas söndag 24 september kl. 15.00 Pris: 120:-

Vad döljer Du för mig (Italien 2016)
Tors den 21/9 kl. 19.00

Längd & censur
ej klar!

TIVEDEN

BT

Kärleken kan hittas på de mest oväntade platser - som vid den gigantiska parken
Hampstead Heath i London. Emily, en amerikansk änka bor i ett pittoreskt hus i
ytterkanten av Hampstead Heath och Donald lever ett harmoniskt enslingsliv i ett
självbyggt kyffe en bit in i parken sedan 17 år. När marken där Donald bor skall
bebyggas av lyxbostäder vägrar han att flytta och får oväntad hjälp av Emily.

17/9

Filmarna Göran Alm, Ola Högberg och
Björn Obenius kommer till Casablanca och visar:

Välkommen till Casablanca´s Dagbio i höst!

Hemma i Hampstead
Tisdag den 12 september kl. 14.00

15/9

15år

En varm sommarkväll samlas ett antal par och singlar för att
avnjuta en god middag tillsammans. De har känt varandra i
åratal och borde veta det mesta om varandra. Men gör de
verkligen det? Plötsligt får en av dem idén att testa ett
socialt experiment. De ska alla lägga upp sina
mobiltelefoner på bordet, varefter alla får ta del av samtliga
samtal och sms som dyker upp under kvällen...

Ta hand om mamma (Iran 2016)
Tors den 19/10 kl. 19.00 1h 24min

7år

Niloofar är en kvinna i 30-årsåldern som driver ett skrädderi
samtidigt som hon tar hand om sin gamla mamma. När
luftföroreningarna i Teheran stiger långt över gränsnivåerna
anser läkarna att mamman av hälsoskäl måste lämna staden.
Niloofars bröder tar för givet att det är hon som ska lämna allt
och följa med mamman till landet. Det betyder att hon måste
stänga sin butik och dessutom lägga ner en spirande
kärlekshistoria. Niloofar är yngst och van att lyda sina bröder,
men nu bestämmer hon sig för att sätta sitt eget liv först.

