Januari 2018
Ted
Söndag 7/1
Kl 18,30
Längd:2h
Från 11år
100:-

Söndag 14/1
Kl 18,30
Längd: 1,45
Från 15år.
100:-

Matiné
Söndag 28/1
Kl 15
Längd:1,37
Från ?år
80:-

Filmen om en av Sveriges mest älskade artister och hans dramatiska, kontrastrika
och alltför korta liv. Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i svensk
pophistoria. I början av 70-talet greps Sverige av total Ted-feber och hela landet
fascinerades av hans glädje, energi, talang och fantastiska låtar. Över en natt blev
han Sveriges första riktiga tonårsidol. Filmen är en berättelse om en av vår tids
största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken och
till livet. Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans musik har på många sätt
definierat svensk pop, med genialiska texter av brodern Kenneth, fyllda med liv,
kärlek, smärta och hopp. I rollerna:Adam Pålsson, Peter Viitanen, Happy
Jankell, Lotta Ramel, Maria Kulle, Johan Hedenberg, Jonas Karlsson.

The Commuter
Michael (Liam Neeson), som just förlorat sitt kontorsjobb, tar som vanligt
pendeltåget hem när en mystisk främling (Vera Farmiga) slår sig ned framför honom.
Hon väcker hans intresse i att försöka finna en särskild passagerare innan tågets
slutstation, mot en summa pengar som skulle rädda dotterns utbildning. Mysteriet
tätnar och Michael tvingas använda alla specialkunskaper från sitt förflutna som
polis, när han kämpar mot tidtabellen och för sitt och sin familjs liv.
I rollerna:Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Shazad Latif, Sam
Neill, Jonathan Banks, Elizabeth McGovern

Djungelgänget: Långfilmen
Baserad på favoritserien DJUNGELGÄNGET - nu som långfilm! Tigerpingvinen Maurice
och resten av Djungelgänget har de senaste åren sett till att frid och fröjd råder i
djungeln. Ända tills de en dag råkar på deras farligaste motståndare någonsin koalan Igor. För att hindra Igors onda planer att utplåna hela djungeln måste
Djungelgänget använda all sin list och sitt mod, men också börja jobba ihop med de
mystiska "Champions" som funnits i djungeln sedan urminnes tider.

The Post
Söndag 28/1
Kl 18,30
Längd:1,55
Från: 7år
100:-

I juni 1971 tog New York Times, Washington Post och nationens stora tidningar
modigt ställning för yttrandefrihet och rapporterade om The Pentagon Papers, den
massiva mörkläggningen av regeringshemligheter som spände över fyra decennier
och fyra amerikanska presidenter. Vid den tiden försökte Washington Post´s
Katherine Graham (Streep) fortfarande att hitta sin plats som landets första kvinnliga
tidningsutgivare, och Ben Bradlee (Hanks), tidningens labila men drivna redaktör,
försökte förbättra den kämpande tidningens rykte. Tillsammans bildade de två ett
osannolikt lag, då de var tvungna att samarbeta och fatta det djärva beslutet att
stödja The New York Times i deras försök att bekämpa Nixonadministrationen i deras
exempellösa försök att begränsa yttrandefriheten (The First Amendment).
I rollerna:Tom Hanks, Meryl Streep mfl

Obs! Vi ändrar startiderna på
kvällsföreställningarna till 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!

