BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Början av april 2018
Grottmannen Dug
1 tim 29 min, Äventyr, Komedi, Animerat, Familj, Ej
granskad.

Söndag 1/4 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

I en tid när dinosaurier och förhistoriska varelser strövar omkring på jorden möter vi Dug, en
modig grottman som tillsammans med sin vän Hognob förenar sin stam mot den mäktiga Lord
Nooth och hans bronsålderstad för att rädda deras hem. Skaparna bakom Fåret Shaun, Wallace
& Gromit, och Flykten från hönsgården är tillbaka med ett nytt animerat äventyr för hela
familjen.
Skådespelare: Julius Hugoson, Frida Hallgren,Johan Petersson, Ing-Marie Carlsson, Eric
Ericson, Bianca Kronlöf, Tomas Åhnstrand,Shebly Niavarani, Sofia Bach.
Regi: Maria Blom
Söndag 1/4 kl. 19.00, 100 kr.

Phantom thread
2 tim 10 min, Drama, Barntillåten

”Phantom Thread” utspelar sig i 1950-talets London, där den berömde klänningsmakaren
Reynolds Woodcock och hans syster står i den brittiska modescenens centrum. De klär
kungligheter, filmstjärnor och societetslejon. Kvinnorna passerar i snabb revy i Woodcocks
liv, men en dag möter han den unga och viljestarka Alma som blir både en inspirationskälla
och älskarinna. Sakta men säkert börjar kärleken skapa revor i hans tidigare så välskräddade
tillvaro.
Skådespelare: Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Camilla Rutherford, Vicky Krieps, Jane
Perry.
Regissör: Paul Thomas Anderson.
Måndag 2/4 kl. 14.00, 90 kr.

Wonder
1 tim 53 min, Drama, Familj, Barntillåten

August Pullman, en pojke med en ansiktsdeformation, ska börja femte klass och för första
gången på en vanlig grundskola. Hans livsglädje och personlighet kommer att förändra livet
för alla runt omkring honom. En ödmjuk, berörande och stark berättelse om att hitta sin styrka
och välja att vara snäll.Filmen är baserad på New York Times-bästsäljaren med samma namn
av R. J. Palacio.
Regi: Stephen Chbosky
Skådespelare: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Daveed Diggs

Fortsättning på andra sidan
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The shape of water

Onsdag 4/4 kl.19.00, 100 kr.

1 tim 59 min, Drama, Romantik, Fantasy, från15 år
Elisa jobbar på ett statligt laboratorium. En dag upptäcker hon och hennes kollega Zelda ett
hemligstämplat experiment och hennes liv förändras drastiskt. En annorlunda saga som
utspelar sig under kalla kriget i USA år 1962.
Regi: Guillermo Del Toro.
Skådespelare: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins.

Den otroliga historien om det
jättestora päronet

Söndag 15/4 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

1 tim 20 minAnimerat, Äventyr, FamiljBarntillåten
Den lilla elefanten Sebastian och katten Mitcho bor i Solby – en trevlig liten kuststad där
allt andas frid och lycka. Tills den dag då borgmästare J.B. plötsligt försvinner. En dag på
en fisketur hittar vännerna en flaskpost från J.B. där han berättar att han är strandad på Den
Mystiska Ön. I flaskan ligger också ett litet frö som de snabbt planterar. Fröet blir till ett
jättestort päron, som de gör om till en båt och ger sig ut på en äventyrlig färd mot ön…
Alla talar svenska i detta spännande och roliga äventyr som bygger på Jakob Martin Strids
storsäljande bok.
Regi: Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick, Philip Einstein Lipski
Söndag 15/4 kl. 19.00, 100 kr.
Utan nåd
1 tim 46 min, Drama, Thriller, från15 år.
I ena sekunden lever Katja ett lyckligt liv med sin man och lilla son, i nästa sekund har
hennes liv förvandlats till en mardröm när hennes älskade förintas i ett terrordåd. För Katja
startar nu en lång, komplicerad och smärtsam process för att bearbeta sorgen samtidigt som
polisens spaning alltmer inriktar sig på två unga nynazister. I Katjas sinne finns bara en
enda tanke som skänker henne något som ens kan liknas vid sinnesfrid… hämnd. Diane
Kruger (”Inglorious Basterds”, ”National Treasure” 1 & 2) belönades med priset för Bästa
skådespelerska vid senaste filmfestivalen i Cannes och i USA är filmen med i både Oscaroch Golden Globe-racet om Bästa utländska film. New Yorks kritikerförbund har redan
utsett den till Årets bästa utländska film! Utan nåd är regisserad av Fatih Akin vars
genombrott ”Mot väggen” belönades med Guldbjörnen i Berlin 2004. Framgången fortsatte
sedan med ”Vid himlens utkant” som knep utmärkelsen för Bästa manus i Cannes 2007.
Regi: Fatih Akin
Skådespelare: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar
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