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Från den bästsäljande boken av mordgåtornas drottning
Agatha Christie kommer nu Mordet på Orientexpressen.
Vad som börjar som en extravagant tågresa genom Europa
utvecklas snabbt till ett av de mest spännande mysterier
som någonsin berättats. För en av tågets passagerare ska
resan bli den allra sista, och alla övriga medresenärer är
misstänkta. Tiden är knapp och en man måste lösa pusslet
innan mördaren slår till igen.

En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita
duken! Vi får följa de tre paren i en komedi om kärlek,
barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i
Torekov.

Fredag
Söndag
Onsdag

24/11
26/11
29/11

kl. 19.00
Bilj: 110:Tid 1.54

11år

Lördag
kl. 18.00
Söndag
Onsdag
kl. 19.00
Måndag
Tisdag
Onsdag
kl. 16.30

2/12
3/12
6/12
25/12
26/12
27/12

Bilj: 110:Bakom den ikoniska personen Churchill står en man som
blivit förlöjligad i politiken, erfarit militära misslyckanden
och till råga på allt har talproblem. En impulsiv och
härskande personlighet, men som också lider, rädd att
upprepa kriget 1915 då hundratusentals unga män blev
nedskjutna på Gallipolis stränder. Utmattad av åratal av
krig och plågad av depression är Churchill bara en skugga
av sitt forna jag. Endast Clementine, Churchills slipade
fru, kan rädda honom från total fysisk och mental kollaps.

BT

Lördag
9/12
kl. 18.00
Söndag 10/12
kl. 19.00
Bilj: 110:Tid 1.45
15 år
Onsdag
kl. 19.00
Lördag
kl. 18.00
Söndag
Onsdag
kl. 19.00
Fredag
kl. 16.30

Den episka Skywalker-sagan fortsätter när hjältarna från
The Force Awakens ansluter sig till de galaktiska
legenderna i ett storslaget äventyr som avslöjar Kraftens
uråldriga mysterier och chockerande sanningar från det
förflutna.
3D: 13/12, 17/12, 29/12
2D: 16/12, 20/12

13/12
16/12
17/12
20/12

Bilj: 115:-

29/12

11år

´

Den klassiska berättelsen om den stora tjuren med ett stort
hjärta, som hellre luktar på blommor än stångas med de
andra tjurarna. En dag misstas Ferdinand för att vara farlig
och blir bortförd för att delta vid tjurfäktningar. Fast
besluten att återvända till sin familj samlar han ett udda
gäng och ger sig ut på ett fantastiskt äventyr. Du kommer
bli förtjust!

Balett, Nötknäpparen, en
familjeföreställning från Bolsjoj.
28/12 kl. 17.00
Nyårskonsert, Berlinfilharmonikerna
med Gästsolist: Mezzosopranen
Joyce DiDonato. 31/12 kl. 17.00
Live från Berlin

Måndag
Tisdag
Onsdag

25/12
26/12
27/12

kl. 14.00
Bilj: 80:Tid 1.35

7år

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.

Hugh Jackman spelar huvudrollen i nya filmen THE
GREATEST SHOWMAN där vi får följa den amerikanska
visionären P.T Barnum, som från ingenstans lyckades
skapa en spektakulär cirkus som fängslade människor runt
om i hela världen.
I rollerna ser vi även svenska Rebecca Ferguson, Michelle
Williams och Zac Efron.
Fyra tonåringar upptäcker ett gammalt tv-spel de tidigare
aldrig hört talas och blir snabbt fängslade av spelets
djungelmiljöer. De antar spelfigurernas personor:
spelnörden Spencer blir en orädd äventyrare, sportfånen
Fridge förvandlas till ett geni, den populära tjejen Bethany
blir till en medelålders manlig professor och den väna
Bethany transformeras till en tuff krigare. De inser snart
att målet med att spela Jumanji inte är att vinna – det är att
överleva.
Woody Allens nya film är berättelsen om fyra människor
vars liv sammanflätas på Coney Islands livliga nöjesfält.
Ginny (Kate Winslet) är en känslomässigt bräcklig aktris
som numera försörjer sig som servitris på en lokal krog.
Wonder Wheel är en stark, dramatisk historia om passion,
våld och svek och som utspelar sig på femtiotalet. För det
vackra fotot står Oscarbelönade Vittorio Storaro.

Måndag
Tisdag
Onsdag

25/12
26/12
27/12

kl. 19.00
Bilj: 110:-

11 år

Fredag
Onsdag

29/12 3D
3/1 2D

kl. 14.00
Bilj: 110:- 11 år

Fredag
Onsdag

29/12
3/1

kl. 19.30
Bilj: 110:-

15 år

En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste
fånga tjuven. Sorgligt nog är han den ende polisen i hela
distriktet och tvingas stå ensam i snön och vakta hålet där
nötterna stulits. Han som egentligen är bäst på att lyssna,
tänka och stämpla. Om han bara hade en assistent, en liten,
snabb och duktig polisassistent! Då skulle de tillsammans
kunna lösa fallet.

Lördag 6/1
kl. 14.00

Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i
svensk pophistoria. I början av 70-talet greps Sverige av
total Ted-feber och hela landet fascinerades av hans
glädje, energi, talang och fantastiska låtar. Över en natt
blev han Sveriges första riktiga tonårsidol. Filmen är en
berättelse om en av vår tids största kompositörer, hans
orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken och
till livet. Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans
musik har på många sätt definierat svensk pop.

Lördag
6/1
kl. 18.00
Söndag
7/1
Onsdag 10/1
kl. 19.00

FAVORIT I REPRIS!

En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät
som en bra idé ända tills Inger kom på sin man med att vara
otrogen. När charterplanet lyfter finns bara en olycklig Inger och
hennes två vuxna döttrar med på resan, ordentliga Malin och
struliga Tove. Det tar inte lång tid innan systrarnas rivalitet om
mamman utvecklar sig till en tävling om vem som bäst kan trösta
henne..

Söndag 7/1
kl. 15.00
Bilj: 80:Tid 1.05

BT

Bilj: 110:11 år
Fredag
kl. 19.00
Söndag
kl. 16.00
Lördag
kl. 15.30
Bilj: 110:-

8/12
17/12
6/1
BT

Välkommen till Casablanca´s Dagbio i höst!

Frantz (Österike 2016)

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.

Tors den 7/12 kl. 19.00
1h 53min
11år

A United Kingdom
Tisdag den 12 december kl. 14.00

1h 51min

80:-

11år

1947 träffade Seretse Khama, den 26-årige tronarvingen av Botswana, Ruth
Williams, en 24-årig kontorist från London. Deras kärlek och äktenskap
bekämpades inte bara av respektive familjer, utan också av de brittiska och
sydafrikanska myndigheterna. Paret kämpade mot apartheid och den brittiska
regeringen för att införa demokrati i Botswana.

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

Frantz berättar historien om Anna
Hoffmeister, en ung tyska vars man,
Frantz, dödats i striderna mot Frankrike
under första världskriget. När den
mystiske fransmannen Adrien en dag
lägger blommor på Frantz grav väcks
starka känslor och passion. Frantz är den
senaste filmen av den franske regissören
François Ozon.

