Februari 2018
Söndag 4/2
Kl 18,30
Längd:1,44
Bt
100:-

Söndag 11/2
Kl 18,30
Längd: 1,46
Från 15år.
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

Fifty Shades Freed
Jamie Dornan och Dakota Johnson återvänder som Christian Grey och Anastasia
Steele i Fifty Shades Freed, det tredje kapitlet baserat på det världsomfattande och
bästsäljande "Fifty Shades" fenomenet.
I rollerna:
Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora, Kim Basinger

Matiné
Onsdag 14/2
Kl 15
Längd:1,45
Från 7år
80:-

Coco
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.

Jumanji: Welcome to the Jungle
Onsdag 14/2
Kl 18,30
Längd:1,59
Från: 11år
80:-

Söndag 18/2
Kl 18,30
Längd: 2,03
Från 15år.
100:-

Fyra tonåringar upptäcker ett gammalt tv-spel de tidigare aldrig hört talas och blir
snabbt mer än fängslade av spelets djungelmiljöer. De blir sina spelfigurer:
spelnörden Spencer blir en orädd äventyrare (Dwayne Johnson), sportfånen Fridge
förvandlas till ett geni (Kevin Hart), den populära tjejen Bethany blir till en
medelålders manlig professor (Jack Black) och den väna Martha transformeras till en
tuff krigare (Karin Gillan). De inser snart att målet med att spela Jumanji inte är att
vinna - det är att överleva. För att klara spelet och återvända till verkligheten
oskadda måste de ta sig an sitt livs farligaste äventyr, upptäcka vad Alan Parrish
lämnade efter sig för 20 år sedan och förändra sättet de ser på sig själva.

The Shape of Water
Från den mästerlige berättaren Guillermo del Toro (Pan´s Labyrint) kommer THE
SHAPE OF WATER - en annorlunda saga som utspelar sig under kalla kriget i USA.
Filmen handlar om den ensamma Elisa (Sally Hawkins) som jobbar på ett statligt
laboratorium. En dag upptäcker hon och hennes kollega Zelda (Octavia Spencer) ett
hemligstämplat experiment och hennes liv förändras drastiskt?
I rollerna: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins

Wonder
Söndag 25/2
Kl 18,30
Längd: 1,53
Bt
100:-

Baserat på New York Times-bästsäljaren med samma namn av R. J. Palacio, berättar
WONDER den oerhört inspirerande och hjärtvärmande historien om August Pullman,
en pojke med en ansiktsdeformation. August ska börja femte klass och för första
gången går på en vanlig grundskola. Hans livsglädje och personlighet kommer att
förändra livet för alla runt omkring honom. En ödmjuk, berörande och stark
berättelse om att hitta sin styrka och välja att vara snäll. Föräldrarna spelas av Julia
Roberts och Owen Wilson, och August spelas av Jacob Tremblay som vi tidigare sett i
Oscar-nominerade "Room". I rollerna:Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson,
Mandy Patinkin, Daveed Diggs

Obs! Nya startider på kvällsföreställningarna. Nu 18,30!
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!

