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”The girl in the spiders web”

Thriller
Lisbet Salander, kultfiguren och huvudkaraktären från Stieg Larssons Milleniumserie, återvänder till vita duken i GIRL IN THE SPIDER'S WEB baserad på succéromanen med samma namn (svensk
titel "Det som inte dödar oss") av David Lagercrantz som nu filmatiserats för första gången.

Lördag 10/11 18.00
Söndag 11/11 19.00
Onsdag 14/11 19.00
Längd 1,55 15 år
Biljettpris: 110 kr

”Colette”

Drama
Colettes (Keira Knightley) egensinniga alster och frimodiga livsstil
satte prägel på hela 1900-talet. Filmen berättar om hur hon tog sig
ur ett trasigt äktenskap för att satsa på sitt författarskap efter att
hennes make Willy tog åt sig äran för hennes första bok.

”Grinchen”

Lördag 17/11 18.00
Söndag 18/11 19.00
Onsdag 21/11 19.00
Längd 1,51 7 år
Biljettpris: 110 kr

Animerad familjefilm
Varje år runt juletid stör de hans lugna ensamhet med sina allt
större, mer skinande och mer högljudda festligheter.
När invånarna i Vemdalen tillkännager att de detta år ska göra julen
tre gånger så stor som förut, inser Grinchen att det enda sättet för
honom att få lugn och ro är att stjäla julen.

Söndag 11/11 15.00
Lördag 5/1
15.00

Längd 1,30
Censur ej klar.

”Boy Erased”

Drama
Filmen är baserad på Garrard Conleys hjärtskärande självbiografi
"Boy Erased: A Memoir" från 2016. En nutidsberättelse om hur han
som 19-åring outades som gay för sina fundamentalistiskt kristna
föräldrar. Han ställdes inför valet att antingen förskjutas av familjen
eller delta i kyrkans konversionsterapi för homo/heterosexualitet

”Halvdan Viking”

Fredag 23/11 20.00
Söndag 25/11 19.00
Onsdag 28/11 19.00
Längd 1,54 Censur ej klar
Biljettpris: 110 kr

Familjefilm
Halvdan Viking bor i Östbyn med smeden Björn sedan hans pappa
gett sig av på plundringsfärd. Men Halvdan är ingen "riktig” viking.
Han haltar, har dåligt självförtroende och saknar en vän. En dag
när möter man den orädda kungadottern Meia från fiendebyn Väst
spirar en oväntad vänskap fram mellan dem.

Söndag 25/11 15.00
Söndag 9/12 15.00
Längd 1,38
7 år
Biljettpris: 100 kr

”The Front Runner”

Drama
THE FRONT RUNNER följer den sanna historien om den amerikanske senatorn Gary Harts uppgång och fall. Oscarnominerade
Hugh Jackman spelar huvudrollen som den karismatiske Hart, som
fångade de unga väljarna och sågs som en klar favorit till demokraternas presidentnominering i valet 1988, när hans kampanj skakades av det skandalösa avslöjandet att han haft en utomäktenskaplig kärleksaffär med fotomodellen Donna Rice.

”Mortal Engines”

Lördag 1/12
Söndag 2/12
Onsdag 5/12

18.00
19.00
19.00

Längd 1,53
Censur ej klar.
Biljettpris: 110 kr

Action, Äventyr, Science-Fiction
Tusentals år efter att en katastrof förstörde civilisationen har
mänskligheten anpassat sig och ett nytt sätt att leva har utvecklats.
Gigantiska vandrande städer rör sig nu över jorden, på jakt efter
mindre städer att plundra. Tom Natsworthy kämpar för sin egen
överlevnad efter att han mött den farliga Hester Shaw. Två motsatser, vars vägar aldrig borde ha korsat, bildar en osannolik allians,
vars öde det är att förändra framtiden.

Lördag 8/12 18.00
Söndag 9/12 19.00
Onsdag 12/12 19.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 110 kr

”The Wife”

Drama
Joan Castleman, som är gift med en av alla dessa män som tror att
de äger världen, men som inte vet hur han ska ta hand om sig själv
eller någon annan. Han är också en av USA:s mer framstående
romanförfattare, som snart kommer att få Nobelpriset i litteratur.
Joan, lika perfekt som vacker, har de senaste 40 åren helt ignorerat
sina egna författartalanger och i stället satsat allt på makens karriär. Nu har hon slutligen fått nog.

Fredag 14/12 20.00
Söndag 16/12 19.00
Onsdag 19/12 19.00
Längd 1,41
7 år
Biljettpris: 110 kr

”Lyckligare kan ingen vara”

Komedi
Lyckligare kan ingen vara kretsar runt fem par i olika generationer.
Deras liv vävs samman av tillfälligheter men ibland genom mycket
avsiktliga val där den gemensamma drivkraften är sökandet efter
kärlek. En dråplig och rörande film om mänsklighetens främsta gemensamma nämnare, längtan efter att älska och att bli älskad.

ÅRETS JULFILM
”Spider-Man: Into the Spider-Verse”

Fredag 21/12 20.00
Tisdag 25/12 19.00
Onsdag 26/12 19.00
Torsdag 27/12 19.00
Längd 1,44
7 år
Biljettpris: 110 kr

Animerad actionfilm

13 årige Miles lär sig att omfamna ett helt nytt och oväntat liv som
den helt nye Spider-Man! Med hjälp av några överraskande nya
vänner lär Miles sig att hitta hjälten inom sig.

Tisdag 25/12 15.00
Onsdag 26/12 15.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 100 kr

”The Bookshop”

Drama
England 1959. I en liten konservativ brittisk kuststad bestämmer sig
Florence Greed att gå emot den artiga men samtidigt skoningslösa
lokalbefolkning och öppna stadens första och enda bokhandel. Lokalen som hon väljer är Old House, ett övergivet hus mitt i staden
som enligt rykten sägs spöka.

”Mary Poppins kommer tillbaka”

Fredag 28/12 19.00
Lördag 29/12 19.00
Längd 1,53
7 år
Biljettpris: 110 kr

Familjefilm, musikal

Emelie Blunt är Mary Poppins, den praktiskt taget helt perfekta
barnsköterskan med unika magiska färdigheter. Hon kan förvandla
den tråkigaste uppgift till ett oförglömligt, fantastiskt äventyr. I den
här helt nya uppföljaren kommer Mary Poppins tillbaka för att hjälpa
nästa generation i Banks-familjen.

”Bumblebee”

Fredag 28/12 15.00
Lördag 29/12 15.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 100 kr

Action, Science-Fiction
Året är 1987. Bumblebee är på flykt och tar skydd på ett skrotupplag i en liten kalifornisk strandstad, där den unga flickan Charlie, en
osäker tonåring, hittar den stridsärrade och skadade Bumblebee.

Onsdag 2/1 19.00
Fredag 4/1 19.00
Längd och censur ej
klar. Biljettpris: 110 kr

LIVE PÅ BIO:
Saga Kontrast är vårt
koncept för filmer som
berör!

DAGBIO : Innan filmen
bjuder vi på kaffe med
dopp från kl 13:15.
Pris 90 kr

”Vår tid ska komma”
Torsdag 15/11 19.00

”Domaren”
Tisdag 6/11

14.00

”Dödens apostel”
Torsdag 6/12
19.00

”Colette”
Tisdag 11/12

14.00

Konstfilm: Cezanne - Portraits

Opera: La Traviata

Nyårskonsert med Berliner
Philharmonie

Musikal: Kungen och Jag
Lördag 5/1 18.00

