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Ballerinan och uppfinnaren (2d)
Animerat, Äventyr, Familj, 1 timme 29 minuter, från 7 år.

Söndag 8/10 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa! Tillsammans med kamraten
Victor, som har planer på att bli en stor uppfinnare, kommer hon på en makalös plan för att fly
från barnhemmet och ge sig ut på äventyr mot Paris – en stad fylld av ljus och med Eiffeltornet
under uppbyggnad. Men för Felicia har äventyret bara börjat. Nu måste hon kämpa som aldrig
förr för att visa att hon har vad som behövs för att bli prima ballerina på Operan i Paris. Ett
helt underbart animerat äventyr för hela familjen, om att aldrig ge upp sina drömmar.
Söndag 8/10 kl. 19.00, 100 kr.

Cloudboy
Familj, barn, 78 minuter, barntillåten.

Niilas har bott med sin pappa i Belgien så länge han minns. Det är sommarlov och Niilas
föräldrar har bestämt att han ska åka och hälsa på sin mamma och hennes nya familj i
Lappland. Mamman lämnade Belgien när Niilas var mycket liten och han känner henne
egentligen inte alls. Trots Niilas protester blir det som mamma och pappa vill.
I Lappland är tillvaron helt annorlunda och Niilas håller sig för sig själv och längtar hem. Men
kalvarna ska märkas och alla måste hjälpa till. När en av renkalvarna springer bort dras Niilas
med i jakten och mot alla odds blir den här sommaren det största äventyret i hans liv.
Skådespelare: Geert Van Rampelberg, Mikkel Gaup, Sara Sommerfeld
Regissör: Meikeminne Clinckspoor
Måndag 9/10 kl. 14.00, 90 kr.

Viktoria and Abdul
Drama, biografi, 1 timme 52 minuter, barntillåten

Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden under de senare åren av drottning
Victoria av Englands styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig från Indien för
att delta i firandet av Victorias femtio år på tronen, förväntar han sig inte att vinna självaste
drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar ifrågasätta de restriktioner som under
hela hennes regenttid omgärdat henne, formar de två en både osannolik och lojal allians –
vilken hennes hov och innersta krets gör allt för att krossa. I takt med att vänskapen fördjupas,
börjar drottningen se den föränderliga världen genom nya ögon, och börjar samtidigt återfå
både mänsklighet och livsglädje.
Skådespelere: Judi Dench, Ali Fazal,Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Tim Pigott-Smith, Jonathan
Harden
Regissör: Stephen Frears

Fortsättning på andra sidan
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The Nile Hilton Incident

Onsdag 11/10 kl.19.00, 100 kr.

Thriller, 1 timmar 51 minuter, från 15 år.
Noredin är en korrupt kriminalpolis i centrala Kairo som satt i rutin att pressa lokala
brottslingar på pengar. I ett rus av droger och alkohol håller han sig flytande i ett
rättssystem som är på randen till kollaps. När en känd sångerska hittas död på The Nile
Hilton Hotel hamnar utredningen på Noredins bord. Vad som från början verkar vara ett
enkelt svartsjukedrama, visar sig vara mycket mer komplicerat än vad han kunnat föreställa
sig.
Skådespelare: Fares Fares, Mari Malek,Slimane Dazi, Hichem Yacobi, Yaser
Maher, Ahmed Seleem, Hania Amar.
Regissör: Tarik Saleh.

My little pony
Animerat, Äventyr, Komedi, 1 timme 39 minuter, från 7
år.

Söndag 22/10 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Äntligen kommer filmen med de omåttligt populära hästarna till biograferna! När en mörk
kraft hotar Ponyville och Mane 6 tvingas ut på en resa till utkanten av Equestra för att
rädda sitt älskade hem. Under resans gång träffar de på nya vänner och ställs mot farliga
prövningar.

50 vårar (sv text)

Söndag 22/10 kl.19.00, 100 kr.

Komedi, drama, 1 timme 29 minuter, baarntillåten.
50 år, nyskild, arbetslös och snart mormor. Aurore står inför en helt ny fas i livet. Att klara
sig själv och ha lite knackigt med pengar är hon van vid. Men åldern… När hon av en
händelse springer in i sin gamla ungdomskärlek bestämmer hon sig. Hon vägrar att
acceptera att livet är slut. Det är kanske nu det börjar?
Skådespelare: Agnés Jaoui, Pascale Arbillot, Thibault de Montalembert
Regi: Blandine Lenoir

Vilken jävla cirkus (sv text)
Komedi, Drama, 2 timmar 5 minuteer, från 11 år.

Måndag 23/10 kl. 14.00. 90 kr.
Onsdag 25/10 kl 19.00. 100 kr.

Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat sitt livs stora kärlek
Agnes. Med världen på sina axlar cyklar han en dag för fort och kör omkull.
Skådespelare: Gustav Lindh, Molly Nutley, Tomas Von Brömssen, Aliette Opheim, Evin
Ahmad, Trolle Rhodin,Marta Oldenburg, Agneta Ehrenswärd,Lukas Wojcik, Livia
Millhagen, Reuben Sallmander, Charlie Gustafsson
Regi: Helena Bergström
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