BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
September 2017
Bilar 3 (2d)
Animerat, Äventyr, Komedi,Familj, 1 timme 49 minuter,
barntillåten.

Söndag 10/9 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en ny blixtsnabb generation racers
befinner han sig helt plötsligt utestängd från den sport han älskar. För att komma tillbaka in i
matchen får han hjälp av en ung och tävlingsinriktad racertekniker, Cruz Ramirez, som även
hon har sin egen plan för att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den en gång så
fenomenale Hudson Hornet och ett par oväntade svängar. Han bevisar att #95 fortfarande är att
räkna med när det verkligen gäller!
Regissör: Brian Fee

Borg (sv text)
Drama, Sport, x timmar xx minuter, ej granskad.

Söndag 10/9 kl. 19.00, 100 kr.
Måndag 11/9 kl. 14.00, 90 kr.

Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och glamour i en tid då allt var
möjligt. En berättelse om en svensk ikons stora genombrott som skildrar åren då Björn Borg
gjorde resan från Södertälje till världseliten, om hans största kamp som utkämpades 1980 i
mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe och om hur deras rivalitet kom att
engagera en hel värld.
Skådespelare: Sverrir Gudnason,Stellan Skarsgård
Regissör: Janus Metz Pedersen
Onsdag 13/9 kl. 19.00, 100 kr.

Tulpanfeber
Drama, romantik, 1 timme 45 minuter, från 11 år

I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar, och den så kallade tulpanmanin är
ett faktum. En enda tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig årslön, så den exotiska
blomman kan göra många människor väldigt rika - och andra väldigt fattiga. I denna
omvälvande tid försöker den välbärgade handelsmannen Cornelis Sandvoort att skapa den
ultimata familjelyckan med sin mycket yngre fru Sophia. När de inte lyckas få barn anlitar
Cornelis en ung lovande konstnär att måla deras porträtt som ett arv till eftervärlden. Ett
ödesdigert beslut som resulterar i oväntad passion, svek och lögner. Baserad på Deborah
Moggach succéroman med samma titel.
Skådespelere: Alicia Vikander, Cara Delevingne, Christoph Waltz, Dane DeHaan, Zach
Galifianakis
Regissör: Justin Chadwick

Fortsättning på andra sidan

BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
September 2017
The Lego Ninjago Movie (2D)
Animerat familj Äventyr, x timmar xx minuter, ej granskad.

Söndag 24/9 kl.14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Från skaparna av THE LEGO® BATMAN MOVIE kommer bioäventyret THE LEGO®
NINJAGO MOVIE! I kampen för att rädda Ninjago-staden tvingas den unge ninjan Lloyd
att jobba tätt ihop med sina vänner som alla är både hemliga ninja-krigare samt LEGOmästerbyggare. Tillsammans och ledda av kung fu-mästaren Wu måste de besegra den
ondskefulle krigsherren Garmadon – den värste killen nånsin! Men Garmadon råkar även
vara Lloyds pappa, så i denna episka kamp mellan far och son så testas detta
odisciplinerade team av ninjor och de måste lära sig att kontrollera sina egon och hjälpas åt
för att lyckas frigöra sina egna inre styrkor.
Skådespelare: Olivia Munn, Justin Theroux, Jackie Chan, Michael Peña.
Regissör: Paul Fisher, Charlie Bean.

Tillbaka till Montauk
Drama, 1 timme 46 minuter, ej granskad.

Söndag 24/9 kl.19.00, 100 kr.
Måndag 25/9 kl.14.00, 90 kr.

I slutet av 1990-talet befinner sig författaren Max på en signeringsturné i USA när han blir
förälskad i den yngre Rebecca och spenderar några av sitt livs lyckligaste och mest
passionerade dagar med henne i Montauk, längst ute på Long Island. Alltför snart skiljs de
åt. Max åker hem till sin fru och gömmer undan sin längtan efter Rebecca så långt bak i
hjärtat han kan, men kan inte motstå att glänta på minnet av henne ibland. Sjutton långa år
senare återvänder Max till New York för att göra promotion för ännu en av sina böcker.
Mot alla odds stöter han återigen ihop med Rebecca, och de beger sig iväg på ännu en resa
till Montauk. Frågan är om deras känslor för varandra klarat tidens test? Och om så är
fallet… finns det ännu tid att styra in på den stig som de kanske borde valt redan sjutton år
tidigare?
Skådespelare: Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Nils Arestrup
Regi: Volker Schlöndorff
Onsndag 27/9 kl.19.00, 100 kr.

De bedragna
Thriller, 1 timme 31 minuter, ej granskad.

Historien utspelar sig under amerikanska inbördeskriget på en internatskola för flickor i
södern. När de avskärmade unga kvinnorna tar in en skadad fiendesoldat och ger honom
skydd och vård stiger den sexuella spänningen, farliga rivaliteter bildas och tabun bryts i en
oväntad vändning.
Skådespelare: Elle Fanning, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Angourie Rice,Colin
Farrell, Oona Laurence
Regi: Sofia Coppola
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