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Lilla spöket Laban, buller och bång

Söndag 13/5 kl. 14.00, 60 kr.
Medföjande vuxen 60 kr.

44 min, Barn, Barntillåten
Laban och Labolina vill ge mamma och pappa Spöke en fin present. Men de kan inte komma
på vad de ska ge dem. Allt de hittar är antingen något som de själva gillar eller som mamma
och pappa redan har. Till slut kommer de på den perfekta gåvan. Fast de kan inte själva
leverera presenten? Filmen är från 2009.
Regi: Alicja Jaworski, Karin Nilsson, Lasse Persson, Per Åhlin

Söndag 13/5 kl. 19.00, 100 kr.

Death wish
1 tim 48 min, Action, Deckare, Drama, 15 år

Kirurgen Dr Paul Kersey lever med sin fru och tonårsdotters i en lugn förort till Chicago. Pauls
enda kontakt med stadens eskalerande våld är genom de offer han vårdar på sin
akutmottagning. Tills en dag – då hans fru och dotter blir brutalt överfallna i sitt hem. Polisen
har inga resurser att utreda dådet men Paul är fast besluten att skipa rättvisa och tar själv upp
den blodiga jakten på förövarna.
Regi: Eli Roth
Skådespelare: Bruce Willis, Elisabeth Shue, Vincent D'onofrio

Guernseys litteratur- och
pottatiskalspajssällskap

Måndag 14/5 kl. 14.00, 90 kr.

2 tim 3 min, Drama, Romantik, 11 år
London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en medlem av en mystisk
litteraturklubb startad på den tidigare nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken på vilka som
ligger bakom brevet bestämmer hon sig för att besöka ön. Där möter hon de härligt excentriska
medlemmarna i Guernseys litteratur- och pottatiskalspajssällskap, inklusive Dawsey, den lite
mystiska men fascinerande mannen som skrivit brevet. Allteftersom krigstidens hemligheter
uppenbaras blir Juliet alltmer fäst vid ön, bokklubben och Dawsey vilket kommer att förändra
hennes liv för alltid.
Regi: Mike Newell
Skådespelare: Lily James, Michiel Huisman, Glen Powell, Jessica Brown Findley, Katherine
Parkinson, Katherine Parkinson, Matthew Goode, Tom Courtenay, Penelope Wilton

Fortsättning på andra sidan
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Onsdag 16/5 kl.19.00, 100 kr.

Deadpool 2

Action, Äventyr, Komedi, från 15 år.
Marvels snabbkäftade legosoldat är tillbaka! Större, bättre och stundtals mer byxlös än
någonsin. När en supersoldat anländer på ett mordiskt uppdrag tvingas Deadpool fundera
över vänskap, familj och vad det egentligen innebär att vara en hjälte – samtidigt som han
kickar 50 nyanser av röv. För att göra det rätta måste man ibland fajtas fult.
Regi: David Leitch.
Skådespelare: Ryan Reynolds, T.J. Miller, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz.

Jazzoo-festen
30 min, Barn, Barntillåten

Söndag 27/5 kl. 14.00, 50 kr.
Medföjande vuxen 50 kr.

I en glänta i skogen har jordens alla djur samlats till en sjusjungande fest. Rovdjur och
växtätare, stora djur och små. Näktergalen hämtar elefanten och aporna, kängurun och
koalan och de andra djuren. Koalan vill hoppa som en känguru, isbjörnen får hjälp att hitta
hem av en blåval och flodhästen lyckas rymma från zoo… Så gör man en fest! Filmen är
från 2017.
Regi: Adam Marko Nord

Solo: A star wars story

Söndag 27/5 kl. 19.00, 100 kr.

Action, Äventyr, Sci-Fi, 15 år, (Ej granskad, kan ändras).
Stig ombord på the Millenium Falcon och res med till en galax långt, långt borta i “Solo: A
Star Wars Story”, ett helt nytt äventyr med galaxens mest älskade smugglare. Genom en
serie händelser i den mörka och kriminella undre världen möter Han Solo sin blivande
andrepilot Chewbacca och träffar också på den ökände storspelaren Lando Calrissian. Det
blir en resa som visar sig bli helt avgörande för en av Star Wars-sagans mest osannolika
hjältar. © & TM Lucasfilm LTD.
Regi: Ron Howard
Skådespelare: Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Paul
Bettany, Thandie Newton
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