
Lördag 17/3 18:00 
Söndag 18/3 19:00 
Onsdag 21/3 19:00 
 
Biljettpris 110 kr 
Tid & censur  ej klar 
 

TOMB RAIDER    Action, äventyr med Alicia Vikander 
Lara Croft är en ung kvinna som lever sitt liv utan riktning eller mål. 
Fast besluten att bana sin egen väg i livet vägrar hon att ta över sin 
försvunna fars affärsimperium. Lika envist vägrar hon acceptera att 
han är borta trots att det gått sju år sedan hans mystiska död. För att 
en gång för alla lösa gåtan kring hans försvinnande ger hon sig av för 
att hitta faderns senaste kända destination: en mytomspunnen grav 
på en mytisk ö som tros ligga någonstans utanför Japans kust.  

 
PELLE KANIN   Animerad familjefilm 
Animerade filmen om Beatrix Potters klassiska berättelse om den 
upproriska kaninen Pelle som försöker smyga sig in i bondens grön-
saksodling.  

Presenterar bioprogrammet  9/3 - 11/4 2018  Med reservation för eventuella ändringar 

Söndag 11/3 
16:30 
Onsdag 14/3 
19:00 
 
Biljettpris 110 kr 
Tid 1,45 Från15år 

 
Söndag 11/3 
14:00  
 
 

 
Biljettpris: 95 kr  

Tid 1,34 Från 7 år 
 

THE DEATH OF STALIN   Komedi 
När Stalin plötsligt faller död ned utbryter kalabalik, men snart börjar 
maktkampen på allvar mellan Beria, Chrustjev och General Zhukov. 
Humorstjärnor som Steve Buscemi, Michael Palin, Olga Kurylenko 
och Andrea Riseborough gör i en hutlös fars, allt för att ta platsen 
som hans efterträdare, i Armando Iannuccis bitska och hyllade hu-
moresk. Vem ska trumfa sina kombattanter och nå maktens glans?  

E-post: info@biocasablanca.se  

EVERY DAY   Drama, romantik 

Every day berättar historien om Rhiannon, en 16 årig tjej som blir för-
älskad i en udda och spännande figur som kallar sig "A". För A är livet 
minst sagt annorlunda. Hen vaknar varje morgon upp i en ny kropp, i 

ett nytt liv. Hen vet inte varför, bara att det är så. A anpassar sig ända 
tills hen möter Rhiannon och blir förälskad. Ju mer förälskade de blir, 
desto svårare blir det att älska någon som förändras var 24:e timme. 

Tillsammans måste de till slut fatta det svåraste beslutet av dem alla.  

 
Fredag 9/3 16:00  
 
 
 
 
 

Biljettpris 110 kr   
 
Tid 1,37 Från 11 år 

Strandvägen 17  tel. 0505-100 28 

 

Fredag 9/3    19:00 
Söndag 11/3 19:00 
Lördag 24/3  18:00 
Måndag 2/4  19:00 
  
Biljettpris 110 kr 
Tid 1,41 
Censur ej klar 

TÅRTGENERALEN    Drama, komedi 
Året är 1984 och tv-programmet Rekord-Magazinet utser Köping till 
Sveriges tråkigaste stad. Medan bygden lamslås och ett helt land 
skrattar bestämmer sig Hasse P - nyinflyttad, skuldsatt, möjligen alko-
holiserad - för att motbevisa "Stockholmsjävlarna" genom att bygga 
världens längsta smörgåstårta. Den här dråpliga berättelsen är häm-
tad ur verkligheten och handlar också om allt det som sjuder under 
ytan i vilken liten svensk stad som helst. Framförallt handlar det om 
en man, hans smörgåstårta och om ett annat slags livsverk.  

GULDBAGGEMÅNDAGAR 

 

SAMEBLOD                                TRE GULDBAGGAR 
 
THE SQUARE                              TVÅ GULDBAGGAR 
 
THE NILE HILTON INCIDENT     FEM GULDBAGGAR 

 
 
Kl 19.00 alla  
Kl 19.00  50 kr 
 
Måndag 12/3 
 
Måndag 19/3 
 
Måndag 26/3 

Gilla oss på Facebook! 

www.biocasablanca.se 

Du finner fler filmer på andra sidan bladet! 



COCO  Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra 
på gitarr som sin idol. Miguels familj har helt förbjudit musik. Han 
trotsar förbudet och upptäcker ett gammalt släktmysterium.  
Söndag 1/4  15:00  95 kr Tid 1,45  Från 7 år 
 
GROTTMANNEN DUG  I en tid när dinosaurier och förhistoriska 
varelser strövar omkring på jorden möter vi Dug, en modig grott-
man, som tillsammans med sin vän Hognob förenar sin stam mot 
en mäktig fiende och hans bronsåldersby för att rädda sitt hem.  
Måndag 2/4 och Söndag 8/4 15:00 95 kr Tid & censur ej klar 

 

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. 

En sista semester  Tisdag 10 april 14.00   80 kr  
Helen Mirren och Donald Sutherland briljerar i en varm, humoristisk och rörande komedi om ett 
gammalt par som rymmer från sina barn och gör en sista resa i sin ungdoms husbil. Istället för att 
långsamt tyna bort gasar paret mot Florida med Janis Joplin på högsta volym. Det är en sann 

njutning att hoppa in i husbilen och följa med på deras omvälvande road trip. 

MARIA MAGDALENA  Drama 
är ett autentiskt och humanistiskt porträtt av en av de mest gåtfulla och 
missförstådda andliga figurerna i historien. Filmen skildrar Maria, en ung 
kvinna på jakt efter ett nytt sätt att leva. Inskränkt av dåtidens hierarkier 
trotsar Maria sin traditionella familj för att gå med i en ny social rörelse 
som leds av den karismatiska Jesus från Nasaret. Hon hittar snart sin 
plats i rörelsen i en resa som kommer att leda till Jerusalem.  

Fredag 30/3 
 

 19:00 
 
Bilj: 110 kr    
 
 
 

Tid & censur  
ej klar! 

 
 
 

Söndag 25/3  

Onsdag 28/3   
 

 19:00  
 
 

Bilj: 110 kr 

 
 

Tid 1,33    BT 

LADY BIRD  Komedi, drama    Flerfaldigt Oscarsnominerad 
I Lady Bird får vi se ett dramatiskt och turbulent förhållande mellan en 
mamma och hennes tonårsdotter. Christine "Lady Bird" McPherson käm-
par mot, men är precis som sin väldigt kärleksfulla och viljestarka 

mamma, en sjuksköterska som arbetar outtröttligt för att hålla familjen 
uppe efter att Lady Birds far förlorar sitt jobb. Dramat utspelar sig i Sacra-
mento, Kalifornien år 2002, mitt i ett snabbt skiftande amerikanskt ekono-

miskt landskap.  

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 

Maudie 
 
Tors den 19/4  kl. 19.00    1h 55min       7 år 
 

Enslingen Everett Lewis anställer en bräcklig men bestämd kvinna som 
heter Maudie som sin hushållerska. Maudie, klarögd men krum och med 
händer härjade av artrit, längtar efter att vara självständig, att leva utan sin 
skyddande familj. Hon längtar också efter att få utlopp för sin konstnärliga 
ådra. Everett upptäcker att han håller på att bli kär. Maudie är  baserad på 
en sann historia om en osannolik romans. 

RED SPARROW  Thriller 
Dominika Egorova rekryteras mot sin vilja till att bli en "sparv", en trä-
nad förförerska, i tjänst i den ryska säkerhetstjänsten. Hon tvingas lära 
sig att använda sin kropp som ett vapen. Dominika blir en av säkerhets-
tjänstens mest värdefulla tillgångar och hennes första mål är Nate 
Nash, en CIA-agent som är ansvarig för USAs kontraspionage mot 
Ryssland. Det uppstår en oväntad attraktion mellan de två unga agen-
terna, som kan komma att hota både deras egna karriärer samt de 
bägge ländernas säkerhet. 

 
 

 
Söndag 1/4 19:00 
Onsdag 4/4 19:00 
 
 
 

Bilj: 110 kr    
 
 
 
 

Tid 2,20  
Från 15 år 

Lördag 7/4 18:00 
Söndag 8/4 19:00   
Onsdag 11/4 19:00 
  
Bilj: 110 kr    
 
 
 

Tid 1,59  Från 11 år 

I, TONYA  Drama, komedi    Flerfaldigt Oscarsnominerad 
Den lovande konståkerskan Tonya Harding rankas högt i de ameri-
kanska konståkningsmästerskapen, men hennes framtid som konstå-
kerska blir mycket oviss när hennes ex-man ingriper. Baserad på den 
verkliga händelsen då Tonya Harding och hennes ex-man Jeff Gilooly 
anlitar en man för att bryta benet av Tonyas konkurrent Nancy Kerrigan 
vid de amerikanska konståkningsmästerskapen 1994. Detta ledde till 
slutet av Hardings karriär som konståkerska.  

Den syriska förlovningsringen 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

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 
 
SEMIRAMIS           Lördag 10 mars 19:00 
COSÌ VAN TUTTI   Lördag 31 mars 19:00 
LUISA MILLER      Lördag 14 april 18:30 
ASKUNGEN           Lördag 28 april 19:00 

Du finner fler filmer på andra sidan bladet! 


