
SPORTLOVSBIO TILL LÄGRE PRISER — VISAS I 2D 
 
JUMANJI visas 12 februari klockan 17:00 Biljettpris 80 kr. Från 11 år, tid 1,59. 
 

GORDON & PADDY visas 14 februari klockan 13:00 Biljettpris 50 kr. Barntillåten, tid 1,02. 

TJUREN FERDINAND visas 14 februari klockan 15:00 Biljettpris 60kr. Från 7 år, tid 1,48 

COCO 
Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra på gitarr som 
sin idol Ernesto de la Cruz, Mexikos mest berömda musiker. Men Migu-
els familj har helt förbjudit musik i generation efter generation. Miguel 
trotsar förbudet, och upptäcker då ett gammalt släktmysterium vilket 
leder till att hans familj återförenas på ett både extraordinärt och över-
raskande sätt. 
Visas i 2D 

Presenterar bioprogrammet  28/1 - 4/3 2018  Med reservation för eventuella ändringar 

Fredag 9/2 
Söndag 11/2 
Onsdag 14/2 
Klockan 19:00 
 
Biljettpris 110 kr 
Tid 1,45 Från15år 

Lördag 3/2   
Söndag 4/2  

Klockan 15:00  
 
 

 
Biljettpris: 95 kr  

Tid 1,45 Från 7 år 
 

FIFTY SHADES FREED 
Jamie Dornan och Dakota Johnson återvänder som Christian Grey och 
Anastasia Steele i Fifty Shades Freed, det tredje kapitlet baserat på 
det världsomfattande och bästsäljande "Fifty Shades" fenomenet. 

E-post: info@biocasablanca.se  

MOLLY’S GAME 
Många tror att tvåfaldigt Oscarsnominerade Jessica Chastain ska få 
ännu en nominering för sin starka insats i Molly's Game. Det är den 
spännande, verklighetsbaserade historien om Molly Bloom, landslagså-
kerskan i puckelpist som efter en svår fallolycka sadlar om till slipad 
pokervärdinna för filmstjärnor, sportgiganter och makthavare. Hennes 
hemliga, lyxiga spelverksamhet pågår tills ryska maffiamedlemmar drar 
till sig FBI:s uppmärksamhet.  

Söndag 28/1   
Onsdag 31/1 
Klockan 19:00  
 
 

 
 
 

Biljettpris 110 kr   
Tid 2,20 Från 15 år 

Strandvägen 17  tel. 0505-100 28 

Lördag 3/2  

Klockan 18:00 
Söndag 4/2 
Onsdag 7/2  

Klockan 19:00  
Biljettpris 110 kr 
Tid 2,15 
Barntillåten 

DOWNSIZING 
Downsizing föreställer sig en värld där norska forskare, som en lösning 
på planetens överbefolkning, uppfinner ett sätt att krympa människor 
till en dryg decimeters längd och därpå föreslår en 200-årig global 
övergång från stort till smått. I en miniatyrvärld räcker pengarna längre, 
och drömmen om ett bättre liv lockar medelklassmannen Paul och 
hans fru Audrey att ge upp sina stressiga liv i Omaha för att istället 
starta ett nytt miniliv. Ett val som leder till många spännande äventyr.  

MAZE RUNNER:DEATH CURE 
I den avslutande delen av Maze Runner-trilogin leder Thomas sin 
grupp Gladers på deras farligaste uppdrag någonsin. För att rädda sina 
vänner måste de bryta sig in i den ökända "Last City", en WCKD-
kontrollerad labyrint som riskerar att innebära slutet för dem alla. Den 
som klarar att ta sig ut levande kommer dock att få svar på alla de frå-
gor som gruppen ställt ända sedan de först anlände.  
Visas i 2D 

Söndag 28/1 
klockan 15:00  
 
 
 
 
 

Biljettpris: 110 kr   
Tid 2,21 Från15år 
 

 

Gilla oss på Facebook! 

Biocasablanca.se 

Du finner fler filmer på andra sidan bladet! 



ALFONS LEKER EINSTEIN 
Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Om man spottar på gatan, är det 
en bit av en själv som ligger där i spottet? Alfons funderar över uppfinningar och uppfin-
nare.  
Söndag 25 februari kl 13:00 och 4 mars kl 15:00 Pris 70 kr tid: 40 min 
AGATHA—GRANNDEKTEKTIVEN 
Tioåriga Agathe-Christine, gillar att vara ensam och älskar mysterier och deckarhisto-
rier. Hon har nyss flyttat in i ett nytt hus och i ett källarförråd inreder hon en detektiv-
byrå. Det första fallet verkar vara enkelt, men det utvecklar sig till en mycket komplice-
rad historia.  

Söndag den 25 februari kl 15:00 Pris 80 kr tid: 1,17 

 

Kungens val  Tisdag 13 feb. kl. 14.00 2h 13min 80 kr Fr.11 år. 
Den nionde april 1940 siktas nazisternas krigsfartyg Blücher på väg in mot Oslo och sänks av 
norska torpeder. Tusen man försvinner ner i Oslofjorden, men åtskilligt fler fiendesoldater står 
beredda för invasion. Medan kung Haakon VII flyr undan nazisthotet tillsammans med kron-
prinsparet Olav och Märtha och deras barn ger tyskarna de styrande ett ultimatum – fullständig 
kapitulation eller fullskaligt krig! 

The Florida project Tisdag 13 mars kl. 14.00 1h 52 min 80 kr Fr.11 år. 
 
 
 
 

I färgsprakande The Florida Project får vi träffa sexåriga Moonee, som bor med sin unga ensam-
stående mamma Halley på ett ruffigt Florida-motell. De har alltid ont om pengar, men Moonees 
värld är ändå en underbar plats där bara fantasin sätter gränserna för lek och bus. 

THE BLACK PANTHER 
Efter händelserna i "Captain America: Civil War" återvänder T'Challa till 
sitt hemland, det isolerade, högteknologiska afrikanska landet Wa-
kanda, för att bli dess kung. Men när en gammal fiende dyker upp 
måste T'Challa, både som kung och Black Panther visa sin styrka. Han 
dras in i en konflikt som hotar inte bara Wakandas öde, utan hela värl-
den. 

Söndag 18/2 
 

Klockan 16:00 
 
Bilj: 110 kr    
 
 
 

Tid & censur  
ej klar! 

 
 
 

Lördag 17/2 
Klockan 18:00 
Söndag 18/2  

Onsdag 21/2   
 

Klockan 19:00  
 
 

Bilj: 110 kr 

 
 

Tid 1,56 11år 

THE POST 
1971 tog Amerikas tidningar modigt ställning för yttrandefrihet och rapporterade om 
den massiva mörkläggningen av regeringshemligheter som spände över fyra de-
cennier och fyra amerikanska presidenter. Vid den tiden försökte Washington 
Post’s Katherine Graham hitta sin plats som landets första kvinnliga tidningsutgi-
vare, och Ben Bradlee, tidningens drivna redaktör, försökte förbättra den käm-
pande tidningens rykte. Tillsammans bildade de två ett osannolikt lag, då de var 
tvungna att samarbeta och fatta det djärva beslutet att stödja The New York Times 
i deras försök att bekämpa Nixonadministrationen i deras försök att begränsa ytt-
randefriheten  

Välkommen till Casablanca´s Dagbio!  
 
 

 
 

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

Saga Kontrast är vårt koncept 
för  filmer som berör! 

 

 

Läs mer på vår hemsida! 
www.biocasablanca.se 

Den syriska förlovningsringen (Libanon 2017) 
 
 
 

Tors den 15/3  kl. 19.00    1h 32min       15 år 
 

Den handlar om Therese, frun till en borgmästare i en liten by i Libanon. 
Hon ser fram emot att äntligen få träffa sin dotters blivande man och hans 
familj. Thereses bror, som dog i en syrisk explosion för 20 år sedan är 
fortfarande högst närvarande i hennes liv genom de stora fotografier av 
honom som finns uppsatta överallt i huset. Therese är förväntansfull inför 
besöket ¬- till gästerna anländer och Therese upptäcker att de kommer 
just från Syrien. Therese bestämmer sig för att göra allt som står i hennes 
makt för att dottern inte ska förlova sig med denne syrier. 

THE SHAPE OF WATER 
Elisa jobbar på ett statligt laboratorium. En dag upptäcker hon och hen-
nes kollega Zelda ett hemligstämplat experiment och hennes liv föränd-
ras drastiskt. En annorlunda men mycket spännande och underhål-
lande saga som utspelar sig under kalla kriget i USA år 1962.  

 
 

Söndag 25/2 
Onsdag 28/2 
Klockan 19:00 
 
 

Bilj: 110 kr    
 
 

 
 

Tid 2,03 & censur  
ej klar! 

Lördag 3/3 
Klockan 18:00 
Söndag 4/3   
Klockan 19.00  
Bilj: 110 kr    
 
 
 

Tid 2,05  Från 11 år 

THE DARKEST HOUR  
En spännande och verklighetsbaserad berättelse som utspelar sig i 
början av Andra världskriget, under Winston Churchills första tid som 
premiärminister. Nyss tillträdd ställs Churchill inför ett av hans mest av-
görande val: att försöka mäkla fred med Nazityskland, eller att stå upp 
för sina ideal och tron på sin nations suveränitet. Medan de till synes 
ostoppbara tyska styrkorna breder ut sig över den europeiska kontinen-
ten.  

Den eviga vägen (Finland, 2017)  
 
 
 
 

Tors den 22/2  kl. 19.00    1h 43min    15 år 
 
 
 
 
 
 
 

Jussi Ketola sitter i en bil mot Finlands östra gräns. Hans enda tanke är: 
han kommer inte att återvända hem levande. Året är 1930 och Lapporö-
relsen våldskjutsar misstänkta kommunister till gränsen. Med nöd och 
näppe lyckas Jussi fly från sina mördare till Sovjet där han får en ny 
identitet, arbetsplats och till och med en ny fru. Tillsammans med andra 
finländare börjar han bygga arbetarnas paradis i Karelen. 

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

LIVE FRÅN METROPOLITAN, NEW YORK 
 
KÄRLEKSDRYCKEN Lördag 10 februari 18:00  
LA BOHÈME Lördag 24 februari 18:30 
SEMIRAMIS Lördag 10 mars 19:00 
COSI VAN TUTTI Lördag 31 mars 19:00 

Du finner fler filmer på andra sidan bladet! 


