
 Mamma Mia! Here We Go Again   Musikal   
Tio år efter Mamma Mia! The Movie återvänder vi till den grekiska pärlan 
Kalokairi i en ny musikalfilm med nya låtar baserade på ABBAs låtskatt. 
Mamma Mia! Here We Go Again tar oss tillbaka till det förflutna för att be-
rätta historien om hur allt blev som det blev. Nya stjärnskottet Lily James 
(Baby Driver, Darkest Hour) axlar huvudrollen som unga Donna. 

 

Solo: A Star Wars Story    Sci-Fi, Äventyr 
Stig ombord 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 sin 
rymdvän Lando Calrissian.  

Presenterar bioprogrammet  8/7 – 29/8 2018  Med reservation för eventuella ändringar 

Onsdag  18/7 20.00 
Söndag  22/7 17.00 
 
Längd 2,08   
11 år 
Biljettpris 120 kr 

Söndag  15/7 20.00 
 
Längd 2,15 
11 år 
Biljettpris: 120 kr 

E-post: info@biocasablanca.se  

Den blomstertid nu kommer    Thriller, Action 
Sommarens svenska thriller! 
Samtidigt som Sverige hamnar under en mystisk attack tvingas Alex till-
baka till sin barndomsby. Där måste han försonas med sin far och sin ung-
domskärlek, Anna, medan de gemensamt kämpar för att överleva. Karls-
borgsbaserade Dupp film står för delar av de fantastiska specialeffekterna i 
filmen.  

Söndag 8/7 20.00 
 
Tid 1,59 
15 år 
Biljettpris 110 kr   

Strandvägen 17  tel. 0505-100 28 

Söndag  15/7 17.00 
Söndag  29/7 17:00 
 
Längd 1,37 
Censur ej tillgängligt 
Biljettpris 100 kr 

Hotell Transsylvanien: En Monstersemester Animerat 
Vi får följa med vår favorit-monsterfamilj på lyxkryssning - en chans för Drac 
att ta lite välbehövlig semester från att ta hand om alla andras semestrar. 
Till en början är det frid och fröjd för familjen då de till fullo utnyttjar allt det 
som skeppet har att erbjuda, från monster-volleyboll till exotiska utflykter 
och en möjlighet att jobba på månbrännan. Men deras drömsemester för-
vandlas plötsligt till en mardröm… 
Alla talar svenska. 

Antman and the Wasp   Action, Sci-fi, Äventyr 
 
Ett nytt kapitel med hjältarna, som har en häpnadsväckande förmåga att 
krympa, tar sin början. I efterdyningarna av Captain America: Civil War 
tampas Scott Lang med konsekvenserna av sina val, både som superhjälte 
och som pappa. Hope van Dyne och Dr Hank Pym kontaktar honom gäl-
lande ett nytt, brådskande uppdrag  

Söndag 8/7 17.00 
Onsdag 11/7 20.00 
 
Längd 1,49    
15 år 
Biljettpris 110 kr   

Gilla oss på Facebook! 

www.biocasablanca.se 

Jurassic World - Fallen Kingdom      Äventyr   
Det har gått fyra år sedan nöjesparken Jurassic World förstördes av okon-
trollerade dinosaurier. Ön igger nu övergiven av människor medan de över-
levande dinosaurierna slåss för sin överlevnad i djungeln. När öns slum-
rande vulkan väcks till liv tar Owen och Claire  på sig att rädda de dinosau-
rier som finns kvar från utrotning.   
 
 

Lördag  21/7 17.00 
Söndag 22/7 20.00 
Onsdag 25/7 20.00 
Söndag 29/7 20.00 
Onsdag 1/8 20.00 
Längd 2,05 
Censur ej tillgängligt 
Biljettpris: 120 kr    



 

 Varghunden           Animerat 
En ny animerad film baserad på Jack Londons äventyrliga och klas-
siska roman Varghunden, en berättelse som utforskar relationen mel-
lan människan, naturen och djuren. Allt tar plats under guldruschen 
under 1890-talet i Alaska och vi får följa Vittand, en varghund som får 
uppleva både det värsta och det bästa av människor.  

Guernseys litteratur– och potatisskalspajssällskap 
London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en 
medlem av en mystisk litteraturklubb startad på den nazi-ockuperade 
ön Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger bakom brevet bestämmer hon 
sig för att besöka ön. Där möter hon de härligt excentriska medlemmar-
na i Guernseys litteratur- och pottatiskalspajssällskap, inklusive Daw-
sey, den lite mystiska men fascinerande mannen som skrivit brevet. 

Söndag 12/8   20.00 
 
Längd 1,45 
7 år 
Biljettpris 110 kr 

Söndag 26/8 20.00 
Onsdag 29/8 20.00 

 
Tid 1,45    
7 år 
Biljettpris  110 kr 

Naken i Normandie         Drama, Komedi 
Mêle-sur-Sarthe är en charmig liten by i Normandie. Stadens borg-
mästare, Georges (François Cluzet), kämpar hårt för att rädda byn un-
dan ruin och att få medierna uppmärksamma om deras kritiska situat-
ion, men intresset är iskallt. Av en slump passerar den världsberömde 
fotografen Newman (Toby Jones) byn, förälskar sig i miljön och vill att 
alla ortsbor ska ställa upp framför hans kamera på en och samma bild.  

Saga Kontrast är vårt koncept 
för  filmer som berör! 

 

 

Läs mer på vår hemsida! 
www.biocasablanca.se 

Hon kallades La Divina (den gudomliga) 
och nådde världsberömmelse som tidernas 
främsta sopran. Här berättas Maria Callas 
historia ur hennes egen synvinkel, och med 
hjälp av hennes enastående röst. Tidigare 
okänt arkivmaterial har färglagts och fått 
nytt liv, och jämte operadivan själv medver-
kar de digniteter som omgav henne; Ma-
rilyn Monroe, JFK och Grace Kelly 

Mission: Impossible Fallout        Action   
Även de bästa avsikter kan komma att jaga dig. I MISSION: IM-
POSSIBLE - FALLOUT kämpar Ethan Hunt (Tom Cruise) och hans 
IMF-team tillsammans med några bekanta allierade (Rebecca Fergu-
son, Michelle Monaghan) i en tävling mot tiden efter ett misslyckat 
uppdrag. Henry Cavill, Angela Bassett och Vanessa Kirby är också 
med i den dynamiska rollistan och filmskaparen Christopher McQuar-
rie återvänder till rodret. 

Söndag 5/8 20:00 
Onsdag 8/8 20:00   
  
Längd ej tillgängligt 
Censur ej tillgängligt 
Biljettpris 110 kr  

Söndag 19/8 20:00 
Onsdag 22/8 20:00   
  
Längd 2,03 
11 år 
Biljettpris 110 kr    
 
 
 

 

Fakiren som fastnade i ett skåp     Komedi 
Ajatashatru Lavash Patel "Aja" (Dhanush) har bott hela sitt liv i Ra-
jasthan. Han uppträder på gatorna och människor tror att han har 
speciella magiska krafter. Efter att hans mamma har dött beger han 
sig till Paris för att hitta sin pappa med en falsk 100-eurosedel i fick-
an. Första målet är IKEA som han drömt om att besöka sedan han 
var liten, där träffar han Marie som han direkt blir förälskad i. Aja 
upplever sedan en rad stora äventyr runt om i världen. Detta är en 
underbar och komisk historia. 

 
 

Maria by Callas: In Her Own Words  
Lördagen  den 25/8  kl. 19.00.  
Mingel från kl. 18:30   
Filmens längd är en timme  53min  
Barntillåten. Pris ej fastställt.  
 

 

Söndag 12/8 17.00 
Söndag 19/8 17.00 
 
Längd 1,25 
7 år 
Biljettpris 100 kr 

Bergman - Ett år, ett liv   Dokumentär 
Med filmen Bergman - Ett år, ett liv har regissören Jane Magnusson 
försökt fånga hela personen Ingmar Bergman, och alla hans sidor. 
Både de fantastiska och de mindre smickrande, i syfte att förstå denna 
stora konstnär ännu bättre.  

Onsdag 15/8 20.00 
 
Längd 1,57 
Censur ej tillgänglig. 
Biljettpris 110 kr 


