Bio & Evenemang
Sep - Nov 2018

Vår samarbetspartner Film i Glasriket har
släppt en app, där ni också kan se våra
kommande biofilmer!
Sök på Film i glasriket i App Store så
hittar ni den.
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18:00 Söndag 2/9 SUPERHJÄLTARNA 2
Animerat, Äventyr

Speltid: 125 min

Åldersgräns: 7 år

Entré: 100 kr

Allas vår favoritsuperhjältefamilj är tillbaka, men den här gången står mamma Helen i rampljuset,
och pappa Bob stannar hemma med barnen Violet och Dash för att göra hjälteinsatser i vardagslivet
och försöka sköta allt som har med ett ”normalt” familjeliv att göra. Det är en tuff omställning för
alla, och det blir ännu tuffare, för ingen av dem har ännu en aning om lilla babyn Jack-Jacks alla
superkrafter. När en ny skurk smider en genial och farlig plan måste familjen tillsammans med
Fryzo samarbeta igen, vilket är lättare sagt än gjort, även om de alla är superhjältar.

19:00 Söndag 16/9 UNGA ASTRID
Biografi, Drama

Speltid: 123 min

Åldersgräns: 7 år

Entré: 100 kr

När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som påverkade henne fundamentalt, en
kombination av mirakel och missöde som kom att forma hela hennes liv. Det var en händelse som
gjorde henne till en av de mest nyskapande kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en hel värld
kom att älska. Det här är berättelsen om när en ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa
påbud, bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och följa sitt hjärta. Unga Astrid är en fri
tolkning av händelser i Astrid Lindgrens tidiga liv.

18:00 Söndag 30/9 SMALLFOOT
Animerat, Familj

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

Nu vänds den legendariska myten om Bigfoot upp-och-ner när den unga och energiska Yetin
plötsligt hittar något som han inte trodde existerade, en människa! Nyheten kring denna
”smallfoot” ger honom berömmelse och kanske finns det nu en chans att få flickan i hans drömmar.
Men samtidigt skapar nyheten kaos i det lilla Yeti-samhället över vad mer som kan tänkas gömma
sig där ute i den stora vida världen, bortom deras egna lilla snötäckta by. Smallfoot är berättelsen
om vänskap, mod och lyckan över att upptäcka nya ting! Det här blir yeti-kul!

16:00 Söndag 14/10 CHRISTOPHER ROBIN OCH NALLE PUH
Äventyr, Animerat

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

I denna spelfilm har Christoffer Robin, den lilla pojken som en gång i tiden älskade att ge sig ut på
äventyr i Sjumilaskogen, blivit vuxen. Men han känner sig vilsen i vuxenvärlden och nu måste hans
barndomsvänner, Nalle Puh, Nasse, Ior och Tiger, ge sig ut i vår värld för att hjälpa Christoffer
Robin hitta tillbaka till den omtänksamme och lekfulle lille pojken som fortfarande finns inom
honom.
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19:00 Söndag 14/10 JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN
Komedi, Action

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN är den tredje delen i den underhållande serien om Johnny
English. Rowan Atkinson återvänder som den mycket älskade men otursdrabbade hemliga agenten.
Det nya äventyret börjar när en cyberattack avslöjar identiteten på alla agenter i Storbritannien, och
gör den pensionerade Johnny English till underrättelsetjänstens sista hopp och djupdyker i att hitta
superhackern. Som en man med få färdigheter och analoga metoder måste Johnny English
övervinna den moderna tekniken för att lyckas med detta uppdrag.

19:00 Söndag 21/10 LYRRO - UT & INVANDRARNA
Drama, Komedi

Speltid: 117 min

Åldersgräns: Barntillåten

Entré: 100 kr

BORTA BRA MEN HEMMA BÄST? Nej, det stämmer nog inte riktigt - och har nog aldrig gjort.
LYRRO - IN OCH UTVANDRARNA är en sketch-artad film som handlar om att: Människan har
alltid varit på väg. Ibland flyende från något men ofta också sökande efter något annat. Kanske är
det bättre någon annanstans och kanske blir vi också bättre människor om vi får möjligheten att
leva på en plats längre bort?

Fredag 26/10

Vi visar bio för Nottebäcksskolan

16:00 Söndag 28/10 HALVDAN VIKING
Familj, Äventyr

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden Björn efter att hans pappa gett sig av på
plundringsfärd. Men Halvdan är ingen ”riktig” viking. Han haltar, har dåligt självförtroende och
saknar en vän. I närheten av Östbyn ligger Västbyn. De båda byarna har legat i fejd med varandra
så länge man kan minnas och det är förbjudet att befinna sig på fel sida av älven som delar de två
byarna. En dag i skogen möter Halvdan plötsligt den orädda kungadottern Meia från fiendebyn
Väst. Trots att de inte får träffas spirar en oväntad vänskap fram mellan dem. När Västbyn planerar
ett anfall på Östbyn förstår vännerna att allt hänger på dem om det ska stoppas i tid. Men har de
tillräckligt med mod och list för att göra det som krävs utan att ta till vapen?

19:00 Fredag 2/11 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Drama, Musik

Speltid: 114 min

Åldersgräns: Barntillåten

Entré: 100 kr

Tio år efter Mamma Mia! The Movie återvänder vi till den grekiska pärlan Kalokairi i en ny
musikalfilm med nya låtar baserade på ABBAs låtskatt. Mamma Mia! Here We Go Again tar oss
tillbaka till det förflutna för att berätta historien om hur allt blev som det blev. Nya stjärnskottet
Lily James (Baby Driver, Darkest Hour) axlar huvudrollen som unga Donna.

19:00 Söndag 4/11 BOHEMIAN RHAPSODY
Musik, Drama

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

BOHEMIAN RHAPSODY är 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 Mercuys 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. Under
tiden cementerar de arvet från ett band som fortsätter att inspirera outsiders, drömmare och
musikälskare än idag.
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Se Folkets Hus anslagstavla vid brandstationen för kommande filmer och evenemang!
Thorleifs gata 1, Norrhult		

(med reservation för ändringar)

Vänd sida

