BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Höstlovet 2018
Sagoland, (sv tal)

Måndag 29/10, kl. 10.00,
bilettpris barn 0 kr, vuxen 60 kr.

31 minuter , 3-5 år
Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de tre filmerna Månulvarna, Roboten och
Valen och Sigrid och Natten. Filmerna avhandlar stora känslor och etiska dilemman sorg och försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, utsätta sig för vatten fast man
är en robot och att längta bort och kanske hitta hem på kuppen.

Superhjältarna 2

Måndag 29/10 kl 13.00
biljettpris barn 0 kr, vuxen 100 kr.

2 timmar och 6 minuter, från 7 år.
Allas vår favoritsuperhjältefamilj är tillbaka, men den här gången står mamma Helen i
rampljuset, och pappa Bob stannar hemma med barnen Violet och Dash för att göra
hjälteinsatser i vardagslivet och försöka sköta allt som har med ett "normalt" familjeliv att
göra. Det är en tuff omställning för alla, och det blir ännu tuffare, för ingen av dem har ännu en
aning om lilla babyn Jack-Jacks alla superkrafter. När en ny skurk smider en genial och farlig
plan måste familjen tillsammans med Fryzo samarbeta igen, vilket är lättare sagt än gjort, även
om de alla är superhjältar.

Smallfoot

Onsdag 31/10 kl. 13.00
biljettpris barn 0 kr, vuxen 100 kr.

1 timma och 36 minuter, barntillåten
Nu vänds den legendariska myten om Bigfoot upp-och-ner när den unga och energiska Yetin
plötsligt hittar något som han inte trodde existerade, en människa! Nyheten kring denna
"smallfoot" ger honom berömmelse och kanske finns det nu en chans att få flickan i hans
drömmar. Men samtidigt skapar nyheten kaos i det lilla Yeti-samhället över vad mer som kan
tänkas gömma sig där ute i den stora vida världen, bortom deras egna lilla snötäckta by.
Smallfoot är berättelsen om vänskap, mod och lyckan över att upptäcka nya ting! Det här blir
yeti-kul!

Fortsättning på andra sidan

BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Höstlovet 2018
Onsdag 31/10 kl 15.30
biljettpris barn 0 kr, vuxen 100 kr.

Alpha

1 timma 36 minuter, från 11 år.
Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en man och lämnas för att dö.
När han vaknar upp är han själv och allvarligt skadad, och för att överleva måste han
navigera den ogästvänliga, oförlåtande vildmarken. En ensam varg, också övergiven av sin
flock, blir mannens enda sällskap och allierade i kampen mot oräkneliga faror och odds
som starkt talar emot att de ska hinna hem före den livsfarliga vintern anländer.

Lilla spöket Laban –
världens snällaste spöke

Fredag 2/11 kl 10.00
biljettpris barn 0 kr, vuxen 60 kr.

44 minuter, barntillåten. 3-5 år.
Lilla spöket Laban är inte riktigt som andra spöken, han är nämligen rädd för mörker. Han
är världens snällaste spöke vilket inte är lätt när man ska skrämmas och vara läskig. Laban
vill ju så gärna, och han gör sitt bästa för att kunna spöka lika bra som pappa, mamma och
lillasyster Labolina.
Sex episoder med barnens favoritspöke Laban. Berättarröst till denna första biofilm om
lilla spöket Laban är den kritikerrosade skådespelerskan Maria Lundqvist. Illustrationerna
och teckningarna är skapade av den flerfaldigt prisbelönade Per Åhlin som bland annat
gjort Karl-Bertil Jonssons julafton och Hundhotellet.

Halvdan Viking

Fredag 2/11 kl 13.00
biljettpris barn 0 kr, vuxen 100 kr.

1 timma 38 minuter, ej granskad.
Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden Björn sedan hans pappa gett sig
av på plundringsfärd. Men Halvdan är ingen "riktig” viking. Han haltar, har dåligt
självförtroende och saknar en vän. En dag möter Halvdan plötsligt den orädda
kungadottern Meia från fiendebyn Väst. Trots att de inte får träffas spirar en oväntad
vänskap fram mellan dem.
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