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Mamma Mia! Here We Go Again

Med reservation för eventuella ändringar

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 berätta historien om hur allt blev som det blev. Nya stjärnskottet Lily James
(Baby Driver, Darkest Hour) axlar huvudrollen som unga Donna.

Superhjältarna 2

Tecknad barnfilm

Allas vår favoritsuperhjältefamilj är tillbaka, men den här gången står
mamma Helen i rampljuset, och pappa Bob stannar hemma med barnen
Violet, Dash och Jack-Jack för att göra hjälteinsatser i vardagslivet och försöka sköta allt som har med ett ”normalt” familjeliv att göra. Det är en tuff
omställning för alla, och det blir ännu tuffare...

Den 12:e mannen

Drama, Krig

Året är 1943 i Tromsø, högt upp i Norge. På en fiskebåt gömmer sig tolv
norska motståndsmän när de plötsligt överraskas av tyska soldater. Striden
är snabbt över och männen oskadliggörs. Alla utom en. Barfota, skottskadad och genomvåt lyckas Jan Baalsrud undkomma i den hänsynslösa och
iskalla terrängen. Med Gestapo i hälarna flyr Baalsrud mot Sverige i en jakt
som varar i dagar, veckor och slutligen månader.

Gräns

Svenskt drama

Tullpolisen Tina har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut smugglare.
Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon försöker dölja något.
Ryktet om hennes skicklighet sprider sig inom poliskåren och hon anlitas
för att hitta bevis mot en liga med omfattande kriminell verksamhet. Men
när den mystiske Vore kliver av färjan så tvekar hon för första gången på
sina känslor. Tina anar att Vore döljer något, men vet inte vad.

BlackkKlansman

Komedi, action, biografi

Det är tidigt 70-tal – en kaosartad tid kantad av slaget om medborgliga rättigheter. Ron Stallworth blir den första kriminalaren med afroamerikansk
bakgrund på Colorado Springs-polisstation. Hans anställning välkomnas
med skepticism och öppen hotfullhet av både kollegor och chefer. Helt
orädd beslutar sig Stallworth för att göra sig ett namn och skapa förändring

Alpha

Familj, Drama, Äventyr

Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en man och lämnas för att dö. När han vaknar upp är han själv och allvarligt skadad, och för
att överleva måste han navigera den ogästvänliga, oförlåtande vildmarken.
En ensam varg, också övergiven av sin flock, blir mannens enda sällskap
och allierade i kampen mot oräkneliga faror och odds som starkt talar emot

Söndag 2/9 19.00
Onsdag 5/9 19.00
Lördag 8/9 18.00
Söndag 9/9 19.00
Tisdag 11/9 14.00
Längd 1,54
Barntillåten

Lördag 8/9 15.00
Söndag 9/9 15.00
Söndag 16/9 15.00
Tid 2,06
7 år
Biljettpris: 100 kr

Söndag 16/ 9 19.00
Onsdag 19/9 19.00
Längd 2,15
15 år
Biljettpris: 110 kr

Fredag 21/9 20.00
Söndag 23/9 19.00
Onsdag 26/9 19.00
Längd 1,48
15 år
Biljettpris: 110 kr

Lördag 29/9 18.00
Söndag 30/9 19.00
Onsdag 3/10 19.00
Längd 2,15
11 år
Biljettpris: 110 kr

Fredag 5/10 20.00
Söndag 7/10 19.00
Onsdag 10/10 19.00
Längd 1,34
11 år
Biljettpris: 110 kr

Goliat

Svenskt drama

Kimmies pappa Roland ska snart inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Med Roland borta måste Kimmie axla rollen som familjeförsörjare och ta över sin pappas kriminella affärer. En uppgift han vare
sig är redo för eller vill anta. Det sociala arvet är dock tungt i släkten
Henebro, där manlighet och styrka mäts i förmågan att vinna alla strider. Något som Kimmie aldrig lyckats med.
Lustiga små kryp

Tecknad barnfilm

När Apollo, en rolig och godhjärtad kringresande underhållare till syrsa
en dag slår sig ner i en liten by där en massa lustiga små kryp bor, tar
det inte lång stund förrän han har vänt upp och ner på allt i byn och
dess kungarike. Apollo luras in i en fälla av den listiga men svartsjuka
Wendy, kusin till bi-drottningen Marguerite. Apollo blir oskyldigt anklagad för att ha kidnappat drottning Marguerite vilket orsakar panik, inte

Johnny English - Strikes Again

Komedi, Action

När en cyberattack avslöjar identiteten på alla agenter i Storbritannien,
blir den pensionerade Johnny English underrättelsetjänstens sista
hopp. Som en man med få färdigheter och analoga metoder måste
Johnny English övervinna den moderna tekniken för att lyckas med
detta uppdrag och hitta superhackern.

Pettson & Findus: Findus flyttar hemifrån

Barnfilm

Lördag 13/10 15.00
Söndag 14/1015.00
Längd 1,28
Barntillåten
Biljettpris 100 kr

Fredag 19/10 20.00
Söndag 21/10 19.00
Onsdag 24/10 19.00
Längd 1,45
7 år
Biljettpris 110 kr

Findus hoppar runt i sin nya säng varje natt så att stackars Pettson
inte kan sova. För att få lite ro bygger Pettson ett hopp-och-lekrum till
Findus ute i uthuset bredvid. Det visar sig att Findus älskar sitt nya
rum och friheten det ger så mycket att han bestämmer sig för att flytta
dit permanent. Det var inte riktigt vad Pettson hade tänkt sig. Pettson
blir ledsen och ser framför sig ett väldigt ensamt liv.

Längd ej klar
Censur ej klar.
Biljettpris 100 kr

Stieg Larsson - Mannen som lekte med elden Dokumentär

Lördag 27/10 18.00
Söndag 28/10 19.00
Onsdag 31/10 19.00

First Man

Drama

FIRST MAN som är den spännande historien om hur NASA landsatte en man på månen. Filmen utspelas under åren 1961-1969 med
fokus på astronauten Neil Armstrong – den förste som gick på månen. FIRST MAN är baserad på boken med samma titel av James R.
Hansen. Vi får komma nära Armstrong och de uppoffringar han
gjorde för att kunna utföra ett av historiens farligaste uppdrag.

Allt du önskar kan du få.
Tisdag 20/9 19.00

LIVE
PÅ BIO:

Längd 1,29
Från 15 år
Biljettpris 110 kr

Söndag 21/10 15.00

Mannen som lekte med elden handlar om journalisten och författaren
Stieg Larsson och hans arbete med att kartlägga den moderna högerextremismen i Sverige under 80- och 90-talet. När Stieg Larssons
okända arkiv upptäcks får vi tillgång till stora delar av ett livsverk. Här
finns berättelsen om en människa som vigt sitt liv åt att kartlägga de
onda krafterna i samhället -högerextremismen.

Saga Kontrast är vårt koncept för filmer som berör!
Läs mer på vår hemsida!

Lördag 13/10 18:00
Söndag 14/10 19:00
Onsdag 17/10 19:00

En fantastisk kvinna
Torsdag 18/10 19.00

Konsert: Jonas Kaufmann
Lördag 22/9 18.00

Längd 1,40
11 år
Biljettpris 110 kr

Fredag 2/11 20.00
Söndag 4/11 19.00
Onsdag 7/11 19.00
Längd 2,18
Censur ej klar.
Biljettpris 110 kr

DAGBIO : Innan filmen bjuder vi på kaffe
med dopp från kl 13:15. Pris 80 kr
Mamma Mia! Here we go again
Tisdag 11/9 14.00
Maudie
Tisdag 9/10 14.00

Opera: Aida
Lördag 6/10 19.00

Opera: Simson & Delila
Lördag 20/10 19.00

