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Den stora nötkuppen 2
Animerat, Barn, 1 timme 31 minuter, från 7 år.

Söndag 5/11 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Charlie och hans vänner lever ett liv i lyx, hänger i nötbutikens källare där det finns överflöd
av mat och livet är allmänt härligt. Men när deras älskade butik råkar ut för en olycka, så
tvingas alla djuren att återvända till parken för att leta rätt på sin egen mat. I parken möts de av
en otäck syn, en stor byggarbetsplats, den ondskefulle borgmästaren håller på röja ner alla
träden och bygga en nöjespark. Charlie måste samla ihop alla sina vänner för att skrämma iväg
borgmästaren och framförallt ta tillbaka deras park.
Söndag 5/11 kl. 19.00, 100 kr.

Snömannen (sv text)
Deckare, Drama, 2 timmar 20 minuter, från15 år.

"Snömannen" handlar om en elitgrupp kriminalspanare, ledd av Harry Hole, som undersöker
ett fall där en person försvunnit under årets första snödag. Han misstänker att det är en
seriemördare som återvänt. Med hjälp av sin briljanta rekryt måste han knyta samman
decenniegamla fall med ett brutalt aktuellt sådant om han ska hinna överlista sin ondskefulla
motståndare innan snön kommer.
Skådespelare: Michael Fassbender,Rebecca Ferguson, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë
Sevigny, Jamie Clayton, Charlotte Gainsbourg.
Regissör: Tomas Alfredson

Paddington 2
Animerad, komedi 1 timme 43 minuter, Från 7 år.

Söndag 19/11 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. Alla älskar den charmiga lilla björnen
som sprider glädje och marmelad var han än går. När Paddington letar efter den perfekta
presenten till sin faster Lucys hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha
råd att köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt blir boken stulen!
Nu är det upp till Paddington och familjen Brown att avslöja tjuven, en skurk som dessutom
tycks vara en mästare i förklädnad.

Fortsättning på andra sidan
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All inclusive
Komedi, 1 timme 33 minuter, barntillåten.

Söndag 19/11 kl.19.00, 100 kr.
Måndag 20/11 kl.14.00, 90 kr.

En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät som en bra idé ända tills
Inger kom på sin man med att vara otrogen. När charterplanet lyfter finns bara en olycklig
Inger och hennes två vuxna döttrar med på resan, ordentliga Malin och struliga Tove. Det
tar inte lång tid innan systrarnas rivalitet om mamman utvecklar sig till en tävling om vem
som bäst kan trösta henne.
Skådespelare: Suzanne Reuter, Jennie Silfverhjelm, Liv Mjönes, Goran Bogdan.
Regissör: Karin Fahlén.

Måndag 20/11 kl.19.00, 100 kr.

Justice league
Action, Äventyr, Fantasy, 2 timmar, från 11 år.

I nya superhjältefilmen JUSTICE LEAGUE tar Batman hjälp av sin nyfunna kamrat Diana
Prince, mer känd som Wonder Woman, för att möta ännu större fiender. Tillsammans
jobbar de effektivt för att bygga ett team av superhjältar. Trots detta unika team av hjältar
med Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg och The Flash så kan det redan vara för
sent att lyckas rädda planeten från en storskalig attack. I rollerna ser vi bland annat Ben
Affleck, Henry Cavill och Gal Gadot.
Skådespelare: Gal Gadot, Ben Affleck,Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa, Amber
Heard, Diane Lane,Connie Nielsen, J.K. Simmons, Jeremy Irons, Willem Dafoe, Jesse
Eisenberg.
Regi: Zack Snyder.
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