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Med reservation för eventuella ändringar

PHANTOM THREAD
Drama
6 Oscarsnomineringar!

Filmen utspelar sig i1950-talets London, där den berömde klännings makaren Reynolds Woodcock och hans syster Cyril befinner sig i den brittiska
modescenens centrum. De klär kungligheter, filmstjärnor, arvtagerskor och
andra socitetslejon. Kvinnorna passerar i snabb revy i Woodcocks liv. En
dag möter han den unga och viljestarka Alma som snabbt blir både en inspirationskälla o älskarinna.

Fredag 13/4 19.00
Söndag 15/4 19.00
Onsdag18/4 19.00
Tid 2,10
Barntillåten
Biljettpris 110 kr

SOLSIDAN
Komedi
En sista repris av årets film!

Söndag 15/4 15.00

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.

Tid 1,55
11 år
Biljettpris 110 kr

TÅRTGENERALEN

Lördag 21/4 15.00

Drama, komedi

Året är 1984 och tv-programmet Rekord-Magazinet utser Köping till
Sveriges tråkigaste stad. Medan bygden lamslås bestämmer sig Hasse
P - nyinflyttad, skuldsatt, möjligen alkoholiserad - för att motbevisa
"Stockholmsjävlarna" genom att bygga världens längsta smörgåstårta.
Filmen handlar om allt det som sjuder under ytan. Framförallt handlar
den om en man, hans smörgåstårta och om ett annat slags livsverk.

BLOCKERS

Komedi

När tre föräldrar snubblar över sina döttrars plan att bli av med oskulden
under sin balkväll sjösätter de en hemlig operation med målet att förhindra tonåringarna att gå i mål med sina planer.

PELLE KANIN i repris

Familjefilm

Animerade filmen om Beatrix Potters klassiska berättelse om den
upproriska kaninen Pelle som försöker smyga sig in i bondens grönsaksodling.
Alla talar svenska.

SOM EN DANS

Komedi

När Sandra, som befunnit sig i ett förmöget äktenskap i 40 år, upptäcker att hennes make har en affär med bästa väninnan flyttar hon in hos
sin bohemiska syster i London. Sandra följer motvilligt med systern på
en danskurs där hon steg för steg hittar tillbaka till sig själv och vågar
öppna upp för en ny romans.

SOMMARBIO FRÅN 8 JULI. VÄLKOMMEN!

Tid 1,41
Barntillåten
Biljettpris 110 kr

Lördag 21/4 18.00
Söndag 22/4 19.00
Tid Ej tillgängligt
Censur ej tillgängligt
Biljettpris: 110 kr

Söndag 22/4 15.00

Tid 1,34
Från 7 år
Biljettpris 95 kr

Fredag 27/4 19.00
Söndag 29/4 19.00
Onsdag 2/5 19.00
Tid 1.51
Barntillåten
Biljettpris: 110 kr

DEN OTROLIGA HISTORIEN OM DET JÄTTESTORA PÄRONET

Animerad familjefilm, Svenska röster
Den lilla elefanten Sebastian och hans bäste vän katten Mitcho. En
dag försvinner borgmästare J.B. På en fisketur hittar vännerna en
flaskpost från J.B. där han berättar att han är strandad på Den Mystiska Ön. Men hur ska de lyckas ta sig dit? I flaskan ligger också ett
litet frö som de snabbt planterar. Fröet blir en jättestor frukt och där har
äventyret bara börjat

AVENGERS: INFINITY WAR 2D

Actionäventyr

The Avengers och deras allierade superhjältar riskerar allt i ett försök att
besegra den mäktige Thanos innan hans förödande attacker har förstört
hela universum. Den största konfrontationen genom tiderna väntar.

MÄSTERDETEKTIVEN SHERLOCK GNOMES
Animerad familjefilm Svenska röster

Dramakomedi

För brud och brudgum är det den viktigaste natten i deras liv. Men för
alla dem som jobbar bakom kulisserna är det en kväll precis som alla
andra. Pierre och Helena är ett av de par som bestämt sig för att fira
sin kärleksförening på slottet. Från första morgonstund till och med
nästa dags soluppgång får vi följa deras bröllopsfest, men genom
ögonen hos dem som får denna magiska tillställning att bli verklighet.
Och självklart blir inte allt som de hade tänkt sig.
Samma regissör som till den franska storsuccén ”En oväntad vänskap”

JIMMIE

Svensk drama

Fyraåriga Jimmie måste åka på en resa med sin pappa och lämna
mamma hemma. Men resan tar aldrig slut och ingen verkar veta var
de ska och varför. Åtminstone inte barnen. Det enda dom vet är att
dom är på väg bort från något. En mycket gripande och välgjord film
ur ett barns perspektiv när omgivningen plötsligt blir otrygg.

SVERIGEPREMIÄR!

Stig på the Millenium Falcon och res med till en galax långt, långt
borta i ”Solo: A Star Wars Story”, ett helt nytt äventyr med galaxens
mest älskade smugglare. Genom en serie händelser i den mörka och
kriminella undre världen möter Han Solo sin blivande andrepilot Chewbacca och träffar också på den ökände storspelaren Lando Calrissian. Det blir en resa som visar sig bli helt avgörande för en av Star
Wars-sagans mest osannolika hjältar.

Tors den 19/4 kl. 19.00
Saga Kontrast är vårt koncept
för filmer som berör!
Läs mer på vår hemsida!
www.biocasablanca.se

1h 55min

Tid
Ej tillgänglig
Censur Ej tillgängligt
Biljettpris 110 kr

Tid
Ej tillgängligt
Censur Ej tillgängligt
Biljettpris 95 kr

Lördag 12/5 18:00
Söndag 13/5 19:00
Onsdag 16/5 19:00
Tid 1,56
Barntillåten
Biljettpris 110 kr

Lördag 19/5 18:00
Söndag 20/5 19:00
Tid 1.30
Censur Ej angivet
Biljettpris 110 kr

Tid
Ej angivet
Censur Ej angivet
Biljettpris 120kr

LIVE FRÅN
METROPOLITAN,
NEW YORK

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.

Lördag 5/5 18.00
Söndag 6/5 19.00
Onsdag 9/5 19.00

Onsdag 23/5 19.00
Fredag 25/5 19.00
Söndag 27/5 19.00

SOLO: A STAR WARS STORY 2D
Sommarens Äventyrsfilm

Maudie

Tid 1,20
Barntillåten
Biljettpris 95 kr

Söndag 6/5 15.00

När trädgårdstomtarna i Gnomeo och Julias trädgård plötsligt börjar
försvinna kallar de in Sherlock Gnomes för att avslöja kidnapparen och
rädda vännerna. Den kände detektiven och svurne beskyddaren av
Londons trädgårdstomtar tar tillsammans med sin medhjälpare Watson
sig an fallet. Mysteriet tar våra tomtar med på ett spännande äventyr
där de träffar nya vänner och upptäcker en outforskad del av staden.

C´EST LA VIE

Söndag 29/4 15.00
Söndag 13/5 15.00

LUISA MILLER
ASKUNGEN

SOMMARBIO FRÅN 8 JULI. VÄLKOMMEN!

Lördag 14 april 18:30
Lördag 28 april 19:00

