BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Slutet av april 2018
Måndag 16/4 kl. 14.00, 90 kr.

Som en dans
1 tim 51 min, Komedi, Drama, Romantik, Barntillåten

När Sandra, som befunnit sig i ett förmöget äktenskap i 40 år, upptäcker att hennes make har
en affär med bästa väninnan flyttar hon in hos sin bohemiska syster i London. Sandra följer
motvilligt med systern på en danskurs där hon steg för steg hittar tillbaka till sig själv och
vågar öppna upp för en ny romans.
Regi: Richard Loncrain
Skådespelare: Timothy Spall, Joanna Lumley, Imelda Staunton, David Hayman

Onsdag 18/4 kl.19.00, 100 kr.

Ready player one
2 tim 20 min, Action, Sci-Fi, från 11 år

Året är 2045 och världen befinner sig på randen till kaotisk kollaps. Människor har sökt
trygghet i en virtuell verklighet - universumet OASIS som har skapats av den briljante och
excentriske James Halliday. När Halliday dör, testamenterar han sin enorma förmögenhet till
den som hittar den digitala ledtråd han gömt någonstans i det gigantiska OASIS. Det blir en
tävling som engagerar en hel värld. När den unga hjälten Wade Watts bestämmer sig för att
delta i tävlingen kastas han in i en fartfylld och svindlande skattjakt genom ett fantastiskt
universum fyllt av mysterier och faror. Från trefaldigt Oscarbelönade Steven Spielberg
kommer det fullspäckade actionäventyret Ready Player One baserad på bästsäljande boken
med samma namn.
Regi: Steven Spielberg
Skådespelare: Hannah John-Kamen, Mark Rylance, T.J. Miller

Mästerdetektiven Sherlock Gnomes
Animerat, Äventyr, Komedi, Ej granskad,

Söndag 29/4 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

När trädgårdstomtarna i Gnomeo och Julias trädgård plötsligt börjar försvinna kallar de in
Sherlock Gnomes för att avslöja kidnapparen och rädda vännerna. Den kände detektiven och
svurne beskyddaren av Londons trädgårdstomtar tar tillsammans med sin medhjälpare Watson
sig an fallet. Mysteriet tar våra tomtar med på ett spännande äventyr där de träffar nya vänner
och upptäcker en outforskad del av staden.
Regi: John Stevenson

Fortsättning på andra sidan

BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Slutet av april 2018
Söndag 29/4 kl. 19.00, 100 kr.

Midnight Sun
1 tim 32 min, Drama, Romantik, Ej granskad

17-åriga Katie har levt ett skyddat liv sen barndomen. Hon är begränsad till sitt hem på
dagarna då hon lider av en sjukdom som gör att minsta lilla solljus är dödligt för henne.
Ödet ingriper när hon möter Charlie och de inleder en sommarromans.
Regi: Scott Speer
Skådespelare: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle

Call me by your name

Måndag 30/4 kl. 14.00, 90 kr.

2 tim 12 min, Drama, Romantik, Barntillåten
I Italien sommaren 1983 blir en ung amerikansk-italienare förälskad i en amerikansk
student som kommer för att studera och bo hos hans familj. Tillsammans upplever de en
oförglömlig sommar - full av musik, mat och kärlek - som för evigt kommer att förändra
dem.
Regi: Luca Guadagnino.
Skådespelare: Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Armie Hammer, Amira Casar,
Esther Garrel.

Avengers: Infinity War

Onsdag 2/5 kl. 19.00, 100 kr.

Action, Äventyr, Fantasy, från 15 år
The Avengers och deras allierade superhjältar riskerar allt i ett försök att besegra den
mäktige Thanos innan hans förödande attacker har förstört hela universum. Den största
konfrontationen genom tiderna väntar.
Regi: Joe Russo
Skådespelare: Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Karen Gillan, Chris Hemsworth, Tom
Hiddleston, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark
Ruffalo, Zoe Saldana, Robert Downey Jr, Josh Brolin, Jeremy Renner, Vin Diesel, Peter
Dinklage, Benicio Del Toro, Paul Rudd, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Don Cheadle.
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