Februari 2019
Söndag 3/2
Kl 18,30
Längd:2,02
Från 15år
100:-

Söndag 10/2
Kl 18.30
Längd: 1,56
Från 11år
100:-

Matiné
Onsdag 13/2
Kl 15,00
Längd: 1,53
Från 7år
80:-

Onsdag 13/2
Kl 18,30
Längd: 1,54
Från: 11år
80:-

Hunter Killer
Den oprövade ubåtskapten Joe Glass söker i norra ishavet efter amerikansk ubåt i
nöd, när han upptäcker en hemlig militärkupp mot den ryska presidenten, något som
hotar världsordningen. Med sitt och sin besättnings liv på spel måste de ta sig
igenom fiendens vatten och samtidigt samarbeta med en Navy Seal-trupp för att
rädda presidenten och stoppa ett nytt världskrig.
I rollerna:
Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Michael Nyqvist, Toby Stephens

The Mule
Earl Stone (Clint Eastwood), en fattig och ensam man i 80-årsåldern, blir erbjuden
ett jobb som chaufför. Det låter enkelt, men vad Earl inte vet är att han precis har
tagit jobbet som knarkkurir åt den mexikanska kartellen. Han gör det bra - så bra att
han får större leveranser och blir tilldelad en handler. Han är dock inte den enda som
håller koll på Earl då han också hamnat på den hårdföre DEA-agenten Colin Bates
(Bradley Cooper) radar. Även om pengar inte längre är ett problem så börjar så
småningom hans tidigare misstag göra sig påminda, och det är osäkert om han
hinner ställa allt tillrätta innan polisen eller kartellens torpeder hinner ikapp honom.

Röjar-Ralf kraschar internet
I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin spelhall och beger sig in i den
outforskade, vidsträckta och spännande internetvärlden, som kanske eller kanske
inte kommer överleva Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von
Sockertopp, båda två från videospelsvärlden, sätter allt på spel när de ger sig ut på
"world-wide-webben" för att leta reservdelar till Vaniljas videospel, Sockerkick. De
visar sig vara svårare än de tror och tillsammans måste de ta hjälp av internets
invånare för att hitta det de letar efter

Bumblebee
Året är 1987. Bumblebee är på flykt och tar skydd på ett skrotupplag i en liten
kalifornisk strandstad, där den unga flickan Charlie, en osäker tonåring, hittar den
stridsärrade och skadade Bumblebee.

Mary Queen of Scots (Åldersgräns ej klart)
Söndag 17/2
Kl 18,30
Längd: 2,05
Från 7år
100:-

Söndag 24/2
Kl 18,30
Längd: ?
Från ?år
100:-

MARY QUEEN OF SCOTS utforskar den karismatiska Mary Stuarts turbulenta liv. Efter
att ha krönts till Frankrikes drottning vid 16 års ålder och blivit änka vid 18, vägrar
Mary att gifta om sig. Istället återvänder hon till hemlandet Skottland för att återta
tronen. Men Skottland och England styrs nu med järnhand av Elizabeth I. "Systrarna"
betraktar varandra med fasa och fascination. Som rivaler både i kärlek och makt, och
som kvinnliga regenter i en patriarkal värld, måste de bestämma hur de vill spela
spelet om giftermål kontra självständighet. Fast besluten att härska som mer än bara
en galjonsfigur försöker Mary återta tronen och hotar därmed Elizabeths överhöghet.
Svek, uppror och konspirationer inom det egna hovet äventyrar dem båda och
historiens gång förändras för alltid.

Eld och Lågor (Längd och Åldersgräns ej klart)
SWOON är berättelsen om kampen mellan två konkurrerande nöjesparker på var sin
sida om Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm. Rivaliteten mellan
ägarfamiljerna av det lite tjusigare Gröna Lund och det betydligt simplare Nöjesfältet,
utgör navet till en magisk och virvlande berättelse om krig, svek och förbjuden
kärlek. Familjerna härskar över var sitt nöjesrike - attraktionerna, chokladhjulen och
sockervadden. Här växer de unga arvingarna Ninni och John upp som oundvikligt
dras till varandra trots att deras kärlek är förbjuden. I skuggan av andra världskriget
som rasar ute i världen trappas konflikten upp, och hotar att snart bli båda
familjernas undergång.

Kassan öppnar 45 min före föreställningen.
Presenttips! Köp vårt presentkort i biokassan.
Bioprogram kan även ses på: www.anebykonserthus.se och www.Bioguiden.se
Ändringar och nya filmer kan komma med kort varsel, så håll utkik på webbsidorna!

