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 När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv 
som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta 
omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten håla där Britt-Marie tar över 
som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. Men 
snart väcks hennes drömmar och med dem en undangömd 
framtidstro. Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är det 
aldrig för sent att börja leva. 

Lördag  26/1     18.00 
Söndag 27/1     19.00 
Onsdag 30/1     19.00 
Söndag 3/2       19.00 
Lördag 9/2        19.00 
 

Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr   

”Britt-Marie var här”                                  Drama, Komedi 

 Lilla Ploey har ännu inte lärt sig att flyga när hans familj ska flytta 
söderut för att undvika den kommande vintern. Han måste nu 
överleva den arktiska vintern, elaka fiender och andra äventyr för 
att kunna återförenas med sin familj. 

Söndag 27/1      15.00 
Längd 1,23  
Censur ej klar. 
Biljettpris: 100 kr 

”Ploey—Ett vinteräventyr”                                             Animerad familjefilm 

 Hodja drömmer om något mer än att ta över sin pappas skrädderi, 
till sin pappas stora förargelse. Då Hodja får en flygande matta 
flyger han iväg utan pappas tillstånd och träffar flickan Smaragd, 
tyvärr blir hon också indirekt skyldig till att Hodja förlorar mattan. 

Söndag 13/1    15.00 
Längd 1,21 
Barntillåten 
Biljettpris: 100 kr 

”Hodjas flygande matta”                          Animerad familjefilm 

 VICE berättar den otroliga historien om hur en byråkratisk 
tjänsteman, Dick Cheney, i det tysta blev den mäktigaste mannen i 
världen som vice president till George W. Bush. Hans beslut 
påverkade både USA och övriga världen på ett sätt som vi 
fortfarande känner av. 

Fredag 11/1      20.00 
Söndag 13/1     19.00 
Onsdag 16/1     19.00 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr   

”Vice”                                                                                 Drama 

 Oscar-belönade filmskaparen Robert Zemeckis (FORREST GUMP, 
FLIGHT, CAST AWAY) regisserar Steve Carell i den rörande och 
sanna historien om hur en slagen man upptäcker hur fantasin kan 
läka en trasig själ. Filmen är baserad på Jeff Malmbergs rosade 
dokumentärfilm "Marwencol" från 2010. 

Söndag 20/1    19.00 
Onsdag 23/1    19.00 
Längd 1,56  
Censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr   

”Welcome to Marwen”                   Drama, 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. 

Tisdag 15/1      14.00 
Lördag 19/1     18.00 
Längd 1,44   
7 år 
Biljettpris: 110 kr   

”Lyckligare kan ingen vara”                             Komedi 

 LAPD-polisen Erin Bell har påbörjat en moralisk och existentiell 
resa för att göra upp med sitt mörka förflutna. Som rookie 
placerades hon undercover med ett kultliknande gäng i den 
kaliforniska öknen.När ledaren av det gänget åter dyker upp flera år 
senare måste hon arbeta sig tillbaka genom de återstående 
medlemmarna. 

Fredag  1/2        20.00 
Onsdag 6/2        19.00 
 
Längd 2,03   
Censur ej klar. 
Biljettpris: 110 kr   

”Destroyer”                                                                 Action 

 I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin spelhall och beger 
sig in i den outforskade, vidsträckta och spännande internetvärlden, 
som kanske eller kanske inte kommer överleva Ralfs röjande.  

Söndag 3/2      15.00 
Söndag 10/2    15.00 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 100 kr  

”Röjar-Ralf kraschar Internet”                                                       Animerad familjefilm 



Saga Kontrast är vårt 

koncept för  filmer som 

berör! 
 

 

 

”Cold War” 

Torsdag 17/1  19.00 
 
”Shoplifters” 
Torsdag 21/2    19.00 
 
”Women at War” 
Torsdag 21/3    19.00 

 
 
Opera: Regementets dotter 

Lördag 2/3 19.00 

 
 

Opera: Adriana Lecouvreur 
 Lördag 12/1 19.00 

 
 

Opera: Carmen  
Lördag 2/2 19.00 

LIVE PÅ BIO: DAGBIO : Innan filmen 

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

 
”Lyckligare kan ingen vara” 
Tisdag 15/1      14.00  
 
”Britt-Marie var här” 
Tisdag 5/2        14.00 
 
”Cinema Paradiso” 
Tisdag 26/2      14.00 
 
”Den tysta revolutionen” 
Tisdag 19/3      14.00 

 En rörande skildring av en arbetarklasspappa, Richard Wershe Sr 
och hans tonårsson, Rick Jr. Genom en serie helt otroliga 
händelser blir Rick både polisinformatör och knarklangare, 
manipulerad av det system som ska beskydda honom. 

Söndag 10/2    19.00 
Onsdag 13/2    19.00 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr  

”White Boy Rick”                                           Kriminaldrama 

 19-åriga Ben Burns (Lucas Hedges) återvänder oväntat hem till sin 
familj på julaftons morgon. Bens mamma Holly (Julia Roberts) är 
lättad och välkomnar honom men är djupt oroad att han kommer ta 
droger. Under ett turbulent dygn uppenbaras nya hemligheter och 
en mammas odödliga kärlek till hennes son sätts på prov. 

Lördag  23/2    18.00 
Söndag 24/2    19.00 
Onsdag 27/2    19.00 
Längd 1,43 
Censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr  

”Ben is Back”                                       Drama 

 Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig 
viking och en fantastisk Nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi 
som spänner över hela deras liv. I nästa kapitel kommer Hicke och 
Tandlöse äntligen att upptäcka sina sanna öden; Hickes som byn 
Berks ledare och Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor. 

Söndag 24/2    15.00 
Söndag 3/3      15.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 100 kr   

”Draktränaren 3”                                 Animerad familjefilm 

 Filmen följer katastrofen som hände ubåten K-141 Kursk och den 
statliga försumlighet som följde år 2000. Medan sjömännen 
kämpade för sin överlevnad, utövade deras familjer en desperat 
kamp mot politiska hinder och omöjliga odds för att rädda sina 
älskade. 

Söndag 3/3      19.00 
Onsdag 6/3      19.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr   

”Kursk”                                          Drama, Thriller 

 Carol Danvers (Brie Larson) blir en av universums mäktigaste 
hjältar när Jorden hamnar mitt i ett galaktiskt krig mellan två 
utomjordiska raser 

Fredag 8/3       20.00 
Lördag 9/3       18.00 
Söndag 10/3    19.00 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr  

”Captain Marvel”                                          Action, Science-Fiction 

 MARY QUEEN OF SCOTS utforskar den karismatiska Mary 
Stuarts turbulenta liv. Efter att ha krönts till Frankrikes drottning vid 
16 års ålder och blivit änka vid 18, vägrar Mary att gifta om sig. 
Istället återvänder hon till hemlandet Skottland för att återta tronen. 
Men Skottland och England styrs nu med järnhand av Elizabeth I. 
"Systrarna" betraktar varandra med fasa och fascination.  

Lördag 16/2       18.00 
Söndag 17/2      19.00 
Onsdag 20/2      19.00 
 
Längd 2,05 
Censur ej klar 
Biljettpris: 110 kr   

”Mary Queen of Scots”                                                   Drama 

Kalas på Bio. 
Fira ditt kalas på biografen. Kontakta oss för att veta mer! 


