Augusti 2017
Superswede – en film om Ronnie Peterson

Söndag 20/8
Kl 19
Längd:1,29
Från 7år
100:-

Superswede är en film om den svenska racinglegenden Ronnie Peterson vars liv
slutade med en våldsam krasch på Monzabanan 1978 och chockade en hel värld.
Filmen tar tillsammans med Ronnies dotter Nina Kennedy och några av de största
namnen inom racingvärlden med publiken på en episk resa till en epok då sporten
kantades av glamour, dårskap, hjältemod, big business och krafter som under ett
decennium drev fler än tolv förare i döden. För regin står Henrik Jansson-Schweizer
och filmbolaget Nice Drama som ligger bakom succér som "Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann" samt TV-serierna "Midnattssol" och "Tjockare än
vatten".
I rollerna:Ronnie Peterson, Barbro Peterson, dottern Nina Kennedy, Niki Lauda, Sir
Jackie Stewart och Mario Andretti mfl

Big Foot Junior med (sv. Tal)
Matiné
Söndag 27/8
Kl 15
Längd: 1,33
Från 7år.
80:-

Söndag 27/8
Kl 19
Längd:1,55
Från ?år
100:-

Den 13-årige ensamvargen Adam ger sig ut på ett strapatsfyllt äventyr för att lösa
mysteriet med sin försvunna pappa. Det tar inte lång tid innan han upptäcker att
hans pappa inte är någon annan än den legendariske Bigfoot, som har gömt sig i
vildmarken i åratal för att skydda sig själv och sin familj från HairCo, ett jätteföretag
som vill göra vetenskapliga experiment med Bigfoots speciella DNA. När Adam
återförenats med sin pappa inser han att även han har begåvats med superkrafter
som överträffar hans vildaste fantasi. Men HairCo är dem snart hack i häl. Adams
fotspår i skogen leder dem rakt mot Bigfoots gömställe…

American Made
I AMERICAN MADE återförenas Tom Cruise med Edge of Tomorrow-regissören Doug
Liman. Filmen är ett internationellt äventyr baserat på den osannolika (men sanna)
berättelsen om Barry Seal, en livsnjutande pilot som oväntat rekryteras av CIA för
att leda en av de största hemliga operationerna i USA:s historia.
I rollerna:
Tom Cruise, Jesse Plemons, Domhnall Gleeson, Jayma Mays, Sarah Wright

Presenttips! Köp vårt biopresentkort i biokassan.
Kassan öppnar 45 min före föreställningen.

Bioprogram kan även ses på: www.anebykonserthus.se och www.Bioguiden.se
Nya filmer kan komma med kort varsel, så håll utkik i Smålandstidningen eller på webbsidorna!

