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Februari 2018
Coco
Animerat, Äventyr, Komedi,Familj,1 timme 45 minuter,fr.7 år.

Söndag 4/2 kl. 14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra på gitarr som sin idol Ernesto de la
Cruz, Mexikos mest berömda musiker. Men Miguels familj har helt förbjudit musik i
generation efter generation. Miguel trotsar förbudet, och upptäcker då ett gammalt
släktmysterium vilket leder till att hans familj återförenas på ett både extraordinärt och
överraskande sätt. Regi: Lee Unkrich, som även regisserat Toy Story 3.
Regissör: Lee Unkrich, Adrian Molina

Söndag 4/2 kl. 19.00, 100 kr.

Downsizing
Komedi, Drama, Sci-Fi 2 timmar 15 minuter, berntillåten.

Downsizing föreställer sig en värld där norska forskare, som en lösning på planetens
överbefolkning, uppfinner ett sätt att krympa människor till en dryg decimeters längd och
därpå föreslår en 200-årig global övergång från stort till smått. I en miniatyrvärld räcker
pengarna längre, och drömmen om ett bättre liv lockar medelklassmannen Paul Safranek och
hans fru Audrey att ge upp sina stressiga liv i Omaha för att istället starta ett nytt miniliv. Ett
val som leder till många spännande äventyr.
Skådespelare: Kristen Wiig, Matt Damon,Laura Dern, Rolf Lassgård, Christoph Waltz,Neil
Patrick Harris
Regi: Alexander Payne

Darkest hour

Måndag 5/2 kl. 14.00, 90 kr.

Biografi, Drama. 2 timmar 5 minuter, från 11 år.
En spännande och verklighetsbaserad berättelse som utspelar sig i början av Andra
världskriget, under Winston Churchills första tid som premiärminister. Nyss tillträdd ställs
Churchill inför ett av hans mest avgörande val: att försöka mäkla fred med Nazityskland, eller
att stå upp för sina ideal och tron på sin nations suveränitet. Medan de till synes ostoppbara
tyska styrkorna breder ut sig över den europeiska kontinenten, utmanad av en oförberedd
allmänhet, en skeptisk kung och till och med sitt eget parti, måste Winston Churchill ta sig
igenom sitt livs mörkaste timme. Detta genom att samla en nation, och försöka förändra
världshistorien.
Skådespelare: Gary Oldman, Lily James, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane, Kristin Scott
Thomas
Regi: Joe Wright

Fortsättning på andra sidan
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Onsdag 7/2 kl.19.00, 100 kr.

Euphoria
Drama, 1 timme 48 minuter, från 11 år.

Systrarna Ines och Emelie står inför en stor existentiell uppgörelse när livet plötsligt ställs
på sin spets. Fullständig främmande för varandra och med olika livssanningar möts de och
tar med oss på en resa i konflikt och försoning. Tillsammans spenderar de en avgörande
tid under extraordinära omständigheter, allt på en plats som står för något större än oss
själva. Euforia berör livets ytterligheter i en känslomässig bergochdalbana. Värme och
humor blandas med ilska och sorg. Filmen bjuder in till en kollision på randen av det
moderna samhället. Den tar oss bortom föreställningen om vad vi strävar efter att vara.
Istället konfronteras vi med vad vi i själva verket är.
Skådespelare: Alicia Vikander, Eva Green,Charles Dance, Charlotte Rampling, Paul
Feig,Adrian Lester, Mark Stanley
Regi: Lisa Langseth

Agatha - granndetektiven
Familj animerat, 1 timme 17 minuter, barntillåten.

Söndag 18/2 kl.14.00, 70 kr.
Medföjande vuxen 100 kr.

Tioåriga Agathe-Christine, A-C, gillar att vara ensam och älskar mysterier och
deckarhistorier. Hon har nyss flyttat in i ett nytt hus och i ett källarförråd inreder hon en
detektivbyrå. Det första fallet verkar vara enkelt, men det utvecklar sig till en mycket
komplicerad historia. Huvudmisstänkt är en jämnårig kille som A-C stöter ihop med i
närbutiken på hörnet.
Regi: Karla von Bengtson

Söndag 18/2 kl.19.00, 100 kr.

Black Panther
Action, Äventyr, Sci-Fi1, timme 31 minuter, från 15 år.

Efter händelserna i Captain America: Civil War återvänder T’Challa till sitt hemland, det
isolerade, högteknologiska afrikanska landet Wakanda, för att bli dess kung. Men när en
gammal fiende dyker upp måste T’Challa, både som kung och Black Panther visa sin
styrka. Han dras in i en konflikt som hotar inte bara Wakandas öde, utan hela världen. I
rollerna bl a: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Angela Basset,
Forest Whitaker och Martin Freeman. Regi: Ryan Coogler.
Skådespelare: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Lupita
Nyong'o, Forrest Whitaker
Regi: Ryan Coogler
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