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Söndag 16 jan kl 18 1.52 tim 11 år 60 kr

Söndag 23 jan kl 18 1.57 tim 7 år 60 kr

Obs! engelskt tal – textad Qbs!

Mycket händer i ett samhälle på femton år. Människor
förälskar sig, gifter sig, får barn, skiljer sig. Några
flyttar, någon dör – i Yxared precis som på andra
ställen.
Fanny, Zac och dottern Alice reser tillbaka till det lilla
samhället i Västergötland. Det är Alice som får dem att
återvända – var kommer hon ifrån, vilka är hennes
rötter? Frågan om vem som egentligen är Fannys
pappa blir åter aktuell. Och Alice, vem är hennes
pappa?
I rollerna: Helena Bergström, Rikard Wolff, Molly
Nutley, m.fl.
Regi: Colin Nutley

Den tredje filmen baserad på en av tidernas mest
älskade bokserier om det magiska landet Narnia. Med
spänning, magnifika miljöer och humor förflyttas
biopubliken till en värld där allt är möjligt.
En magisk tavla transporterar Lucy och Edmund
tillbaka till Narnia, denna gång med deras odrägliga
kusin Eustace i släptåg. Väl där återförenas de med
Kung Caspian ombord på det mäktiga skeppet
Gryningen. I Narnia hotar en ondskefull dimma att
sluka landet och med hjälp av Caspian, musen Ripipip
och resten av den modiga besättningen måste Lucy,
Edmund och Eustace slåss mot nya faror för att
återigen rädda landet från undergång.
I rollerna som Lucy, Edmund och Caspian ser vi
återigen Georgie Henley, Skandar Keynes och Ben
Barnes. Filmen regisseras av Michael Apted.

Söndag 30 jan kl 18 1.50 tim 7 år 60 kr
CORNELIS är en film om en av våra största
musiklegender – Cornelis Vreeswijk. Filmen är en
naken, ärlig och kärleksfull skildring av ett unikt
konstnärskap, där vi får följa och uppleva stora delar
av hans breda musikalster.
Men filmen skildrar också människan Cornelis,
mannen bakom scenen, som hela sitt liv sökte efter
kärlek och bekräftelse. Cornelis Vreeswijk är en av de
mest älskade och folkkära artister Sverige har haft.
I huvudrollen Hans-Erik Dyvik Husby. I övriga roller
Malin Crépin, Helena af Sandeberg, David Dencik,
Johan Glans, Vera Vitali med flera. Regi: Amir
Chamdin (”Om Gud Vill”)

Åldersgränser: 7 år = BT i vuxens sällskap, 11år = 7 år i vuxens sällskap, 15 år = 15 år även i vuxens sällskap
Vill du ha kontakt med bioföreningen? Ring Frank Östlund 71933, Lena Nordin 10967, Sven Qviberg 71573, Jane Bergqvist 71268

Söndag 6 feb kl 15 1.20 tim 7 år 50 kr
När sköldpaddan Sammy kravlar sig till havet kort
efter att ha kommit till världen på en strand i
Kalifornien, hinner han både träffa och förlora Shelly
– sitt livs kärlek. På sin resa genom jordens oceaner,
ger sig Sammy i kast med alla möjliga faror i hopp om
att få möta Shelly igen. Tillsammans med sin bäste vän
Ray ser han hur människor förstör vår planet – för att i
nästa stund bli räddad av andra mer välvilligt inställda
människor. Han slåss mot pirayor, undgår med nöd
och näppe en rovfågel och letar efter en mystisk
hemlig väg som ska ta dem snabbare runt jorden. Och
så en dag, efter att ha klarat alla äventyr helskinnad,
finner han Shelly. Och det visar sig att hon inte har
glömt honom heller!
Regi: Ben Stassen Svenska röster: Danny Saucedo,
Marie Serneholt, Benjamin Wahlgren, Sven Wollter,
Tommy Nilsson, m.fl.
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