BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Sportlovet 2018
Vem lurar Alfons, 3st knattefilmer
Barn, Animerat, 40 minuter, från barntillåten.

Måndag 12/2 kl. 10.00, Gratis.
Onsdag 14/2 kl. 10.00, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

Alfons sparar till ett dataspel. Men det är svårt att spara och avstå från godis och nöjen – och
frestelsen att fuska blir så stor att han lurar sig själv. Det är stort kalas och Alfons och
Småtting får sitta med vid vuxenbordet. Alfons som har varit med förr ska passa Småtting
och se till så han trivs. Alfons tar sin uppgift på allvar och visar sig bättre än de vuxna förstå
vad Småtting behöver. Alfons har börjat skolan och får en klasskamrat som är elak och
skrämmer alla – mobbar och spelar kung. Ingen törs säga emot. Inte Alfons heller. Men ändå
är det Alfons som till slut inte kan hålla sig längre. Och då blir det äntligen ändring.
Regissör: Liller Möller

Djungelgänget
Animerat, äventyr, familj, 1 timme,37 minuter, från 7 år.

Måndag 12/2 kl. 13.00, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

Tigerpingvinen Morris och resten av Djungelgänget har de senaste åren sett till att frid och
fröjd råder i djungeln. Ända tills de en dag råkar på deras farligaste motståndare någonsin –
koalan Igor. För att hindra Igors onda planer att utplåna hela djungeln måste Djungelgänget
använda all sin list och sitt mod, men också börja jobba ihop med de mystiska ”Champions”
som funnits i djungeln sedan urminnes tider.
Regissör: David Alaux

Husdjurens hemliga liv
Animerat, äventyr, komedi, 1 timme 31 minuter, från 7 år

Onsdag 14/2 kl. 13.00, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

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.
Regissör: Yarrow Cheney, Chris Renaud

Fortsättning på andra sidan

BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Sportlovet 2018
Jumanji: Welcome to the jungle
Familj, Äventyr, Komedi, 1 timme 59 minuter, från 11 år.

Onsdag 14/2 kl. 15.30, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

Fyra tonåringar upptäcker ett gammalt tv-spel de tidigare aldrig hört talas och blir snabbt
fängslade av spelets djungelmiljöer. De antar spelfigurernas personor: spelnörden Spencer
blir en orädd äventyrare (Dwayne Johnson), sportfånen Fridge förvandlas till ett geni
(Kevin Hart), den populära tjejen Bethany blir till en medelålders manlig professor (Jack
Black) och den väna Bethany transformeras till en tuff krigare (Karin Gillan). De inser
snart att målet med att spela Jumanji inte är att vinna – det är att överleva.
Skådespelare: Dwayne Johnson, Karen Gillan,Kevin Hart, Jack Black, Missi Pyle.
Regissör: Jake Kasdan.

Gordon & Paddy
Barn, 1 timme 2 minuter, barntillåten

Fredag 16/2 kl. 13.00, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste fånga tjuven. Sorgligt nog är han
den ende polisen i hela distriktet och tvingas stå ensam i snön och vakta hålet där nötterna
stulits. Han som egentligen är bäst på att lyssna, tänka och stämpla. Om han bara hade en
assistent, en liten, snabb och duktig polisassistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa
fallet. Svenska röster: Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman, Felix Herngren mfl
Regissör: Linda Hambäck

Star Wars: The Last Jedi
Äventyr, Action, Fantasy, 2 timmar 30 minuter, från 11 år.

Fredag 16/2 kl. 15.30, Gratis.
Medföjande vuxen 100 kr.

Den episka Skywalker-sagan fortsätter när hjältarna från The Force Awakens ansluter sig
till de galaktiska legenderna i ett storslaget äventyr som avslöjar Kraftens uråldriga
mysterier och chockerande sanningar från det förflutna.
Skådespelare: Daisy Ridley, John Boyega,Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie
Fisher
Regissör: Rian Johnson.
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