December 2017
Söndag 3/12
Kl 19
Längd:1,44
Bt
100:-

Solsidan
En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita duken! Vi får följa de tre
paren i en komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i
Torekov.
I rollerna:
Felix Herngren, Mia Skäringer, Josephine Bornebusch, Johan Rheborg, Henrik Dorsin
och Malin Cederbladh samt Henrik Schyffert och Sven Wollter

Churchill
Söndag 10/12
Kl 19
Längd: 1,45
Från 7år.
100:-

I juni 1944 står de allierade redo att återta de naziockuperade delarna av Europa.
Men en man står i deras väg - Winston Churchill. Bakom denna ikoniska person och
hans berömda tal står en man som blivit förlöjligad i politiken, erfarit militära
misslyckanden och till råga på allt har talproblem. En impulsiv och härskande
personlighet, men som också lider, rädd att upprepa misslyckandet i kriget 1915 då
hundratusentals unga män blev nedskjutna på Gallipolis stränder. Utmattad av åratal
av krig och plågad av depression är Churchill bara en skugga av sitt forna jag.
Endast Clementine, Churchills slipade men bittra fru, kan rädda honom från total
fysisk och mental kollaps. Hon är hans ryggrad och enda sanna förtrogna?

Star Wars: The Last Jedi
Söndag 17/12
Kl 19
Längd:2,30
Från 11år
100:-

Den episka Skywalker-sagan fortsätter när hjältarna från The Force Awakens
ansluter sig till de galaktiska legenderna i ett storslaget äventyr som avslöjar
Kraftens uråldriga mysterier och chockerande sanningar från det förflutna.
I rollerna:
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaak, Adam Driver, Mark Hamill och Carrie Fisher

Matiné
Tisdag 26/12
Kl 15
Längd:1,48
Från: ?år
80:-

Tjuren Ferdinand

Tisdag 26/12
Kl 19
Längd:1,30
Från: ?år
100:-

The Greatest Showman

Detta är den klassiska berättelsen om den stora tjuren med ett stort hjärta, som
hellre luktar på blommor än stångas med de andra tjurarna. En dag misstas
Ferdinand för att vara farlig och blir bortförd för att delta vid tjurfäktningar. Fast
besluten att återvända till sin familj samlar han ett udda gäng och ger sig ut på ett
fantastiskt äventyr. Du kommer bli förtjurst!

Hugh Jackman spelar huvudrollen i nya filmen THE GREATEST SHOWMAN där vi får
följa den amerikanska visionären P.T Barnum, som från ingenstans lyckades skapa
en spektakulär cirkus som fängslade människor runt om i hela världen.
I rollerna ser vi även Michelle Williams, Rebecca Ferguson och Zac Efron.

Monky
Torsdag 28/12
Kl 19
Längd:?
Från ?år
100:-

Frank, 11 år, hittar en dag en livs levande apa i familjens trädgård. Apan kallar de
för Monky och med henne startar ett spännande och roligt äventyr för hela familjen.
Men det går snart upp för dem att Monky inte är en vanlig apa och att det inte var en
tillfällighet att hon dök upp just i deras trädgård. Vem är hon? Var kommer Monky
ifrån och går det att hemlighålla henne för byn? Ett varmt fartfyllt äventyr tar Frank
och familjen från Sverige till Thailands djupaste djungel.
I rollerna:Julius Hugoson, Frida Hallgren, Johan Petersson, Ing-Marie Carlsson, Eric
Ericson, Bianca Kronlöf, Tomas Åhnstrand, Shebly Niavarani, Sofia Bach

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 på webbsidorna!

