Januari 2019
Söndag 6/1
Kl 18,30
Längd:2,14
Från 7år
100:-

Söndag 13/1
Kl 18.30
Längd: 2,10
Från 11år
100:-

Bohemian Rhapsody
En hyllning till Queen, deras musik och enastående sångare Freddie Mercury, som
trotsade stereotyperna, rev upp konventionerna och blev en av världens mest
älskade underhållare. Filmen följer bandets explosionsartade uppgång genom deras
ikoniska låtar och revolutionerande sound, när bandet nästan splittras på grund av
Mercurys urspårade livsstil och den triumfartade återföreningen under Live Aid då
Mercury leder bandet i ett av de mäktigaste framträdandena i rockhistorien,
samtidigt som han kämpar mot en livshotande sjukdom I rollerna:Rami Malek, Mike
Myers, Joseph Mazzello, Ben Hardy

Green Book
Tony Lip, en fd utkastare från de italiensk-amerikanska kvarteren i Bronx New York,
anställs för att köra den världsberömda klassiska pianisten Don Shirley, med rötter i
den afroamerikanska kulturen, på en konsertturné genom djupaste amerikanska
södern. Ett minst sagt udda par. Längs vägen måste de förlita sig på "The Green
Book" för att hitta de restauranger och hotell som anses godkänna afroamerikanska
gäster. På en fantastisk resa tvingas de lägga undan sina meningsskiljaktigheter när
de konfronteras av rasism, fara, oväntad medmänsklighet och en hel del humor.
I rollerna:Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Glass
Söndag 20/1
Kl 18,30
Längd: 2,09
Från 15år
100:-

Matiné
Söndag 27/1
Kl 15
Längd: 1,23
Från: ?år
80:-

Söndag 27/1
Kl 18,30
Längd: ?
Från ?år
100:-

rån Unbreakable ser vi återigen Bruce Willis i rollen som David Dunne och Samuel L.
Jackson som Elija Price, även känd under sin pseudonymen Mr Glass. James McAvoy
återvänder från Split och repriserar sin roll som Kevin Wendell Crump och alla de
olika personligheter som finns inom honom. Även Anya Taylor-Joy, som spelade
Casey Cooke, den enda fången som överlevde mötet med The Beast, återkommer i
sin roll. Glass tar vid där Split slutade och Dunn jagar nu Crumbs övernaturliga alter
ego The Beast i en allt intensivare jakt. I skuggorna väntar Price, som sitter inne
med avgörande hemligheter rörande de bägge männen. I rollerna:
Bruce Willis, Sarah Paulson, James McAvoy, Samuel L. Jackson, Anya Taylor-Joy

Ploey – Ett vinter äventyr (Åldersgräns ej klart)
Lilla Ploey har ännu inte lärt sig att flyga när hans familj ska flytta söderut för att
undvika den kommande vintern. Han måste nu överleva den arktiska vintern, elaka
fiender och andra äventyr för att kunna återförenas med sin familj.

Britt-Marie var här (Filmlängd och Åldersgräns ej klart)
När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv som hemmafru,
tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden. Hon hamnar i Borg, en liten
håla där allt är nedlagt förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie tar
över som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. Men snart väcks
hennes drömmar och med dem en undangömd framtidstro. Kanske finns det en
andra chans i livet, kanske är det aldrig för sent att börja leva. I rollerna:
Pernilla August, Peter Haber, Olle Sarri, Anders Mossling, Malin Levanon, Vera Vitali,
Mahmut Suvakci, Lance Ncube

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!

