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Söndag 27 sept 18:30           
11 år 119 min 100 kr    
”DAVID COPPERFIELDS 
ÄVENTYR OCH 
IAKTAGELSER” Regissören 
bakom "The Death of Stalin" 
gör en nyskapande tolkning av 
Charles Dickens klassiker. Dev 
Patel spelar den föräldralösa 
David som med gott hjärta och 
stor äventyrslusta upplever allt 
från fattigdom till överdåd, från 
grymhet till sann kärlek. På 
vägen möter han en färgstark 
samling excentriker.         
Drama, Komedi 

Onsdag 30 sept 18:30            
BT 108 min 100 kr    
”PAPICHA” 18-åriga Nedjama 
och hennes vän Wassila smiter 
ut från internatskolan på 
nätterna för att dansa loss på 
Algers hemliga nattklubbar. 
Nedjama, eller Papicha som 
hon kallas, är också ute för att 
sälja sina hett eftertraktade, 
egendesignade kläder. De 
skrattar åt affischer som manar 
kvinnor att beslöja sig, men den 
religiösa radikalismen blir allt 
mer påtaglig. Papicha vägrar 
att låta sig kontrolleras och 
bestämmer sig istället för att 

ordna en modevisning. Drama 

Fredag 2 okt 18:30 PREMIÄR, 
Söndag 11 okt 16:00               
? år 90 min 80 kr ”TROLLS 2: 
VÄRLDSTURNÉN” Barb, ett 
rock'n roll galet troll, ger sig ut 
på en resa att förgöra alla 
andra musikstilar så endast 
hennes rock'n'roll finns kvar. 
Poppy känner sig ansvarig och 
reser ut i världen för att bevisa 
att alla musik stillar behövs för 
att skapa harmoni i deras värld. 
Äventyr, Animerad, Familj, 
Musik                        

Söndag 4 okt 18:30 ? år 113 
min 100 kr ”VÅGA DRÖMMA”                               
I Hollywoods bländande värld 
utspelar sig berättelsen om 
Grace Davis - en superstjärna 
vars talang och ego har nått 
ofattbara höjder. Hennes över-
arbetade personliga assistent, 
Maggie, är fast med att springa 
ärenden men hennes stora 
dröm sedan barndomen är att 
bli musikproducent. När Graces 
manager ger henne ett val som 
kan bli avgörande för hennes 
karriär, kommer kvinnorna 
tillsammans på en plan som 
kan förändra båda deras liv för 
alltid. 
Romantik, Drama, Musik 

 

 

Söndag 11 oktober     
TROLLS 2: VÄRLDSTURNÉN 

16:00 90 MIN 80 KR 

 

 

Tisdag 6 okt 14:00                 
BT 112 min 100 kr 
”SÅNGKLUBBEN" 
Sångklubben" är inspirerad av 
en uppmärksammad brittisk 
körverksamhet för anhöriga till 
makar i strid. Historien kretsar 
kring Kate och Lisa som startar 
en kör för att öka gemenskapen 
på en brittisk militärbas.   
Drama, Komedi 

 

 

 

Onsdag 7 okt 18:30               
15 år 150 min 100 kr ”TENET” 
John David Washington är den 
nya protagonisten i Christopher 
Nolans episka sci-fi berättelse. 
Beväpnad med bara ett ord - 
Tenet - reser han i en 
skuggvärld av spionage för att 
rädda mänskligheten i ett 
uppdrag som utspelar sig 
bortom tiden.                   
Action, Sci-fi 

 
 
 
 
 
 
 
Söndag 11 okt 18:30              
15 år 103 min 100 kr 
”JORDEN VI ÄRVDE”                        
Familjen Jarjeau har varit 
lantbrukare i generationer. 
Både far och son arbetar på 
gården, men sonen är på 
gränsen till ett sammanbrott. 
Han har drivor av skulder och 
pappan gör inte livet lättare. 
Trots kärleken till fru och barn 
känner Pierre att han sjunker 
ner i avgrunden. 
alltid. 
Drama 

 

Söndag 18 okt                   
16:00 BT 87 min 80 kr 
”TRUBBEL”                          
En bortskämd hund som heter 
Trubbel måste lära sig att leva i 
den verkliga världen samtidigt 
som han försöker fly från sin 
tidigare ägares giriga barn. 
Komedi, Familj, Animerad 
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Söndag 18 okt 18:30 ? år ? 
min 100 kr ”THE SECRETS 
WE KEEP” I en fridfull 
amerikansk stad försöker Maja 
(Noomi Rapace) sakta bygga 
upp sitt liv tillsammans med sin 
man efter de hemskheter hon 
utsattes för under andra världs-
kriget. En dag flyttar en man 
(Joel Kinnaman) in i området 
med sin familj och Maja är 
övertygad om att han är den 
tyske soldat som plågade 
henne och mördade hennes 
syster. Hon kidnappar honom 
för att utkräva hämnd, men har 
hon rätt person? Drama, 
Thriller 

Onsdag 21 okt 18:30 7 år 98 
min 100 kr ”FRIDA KAHLO. 
VIVA LA VIDA”                    
Med Asia Argento som 
berättare kommer konstnärens 
båda ansikten fram, genom 
hennes egna ord i brev, dag-
böcker och privata bekänn-
elser. En resa djupt in i Mexikos 
hjärta, uppdelad i sex kapitel 
som blandar intervjuer, 
historiska dokument, fäng-
slande rekonstruktioner och 
Frida Kahlos egna målningar, 
bevarade på några av de mest 
fantastiska museerna i Mexiko. 
Dokumentär 
 
Söndag 25 okt  18:30 ? år ? 
min 100 kr ”DÖDEN PÅ 
NILEN” Följ med på Hercule 
Poirots egyptiska äventyr 
ombord på en glamorös flodbåt 
på Nilen. En skrämmande jakt 
på en mördare när en idyllisk 
smekmånad blir krossad av ond 
bråd död. En historia om 
fanatisk kärlek och dess 
dödliga konsekvenser som 
håller publiken förvirrad och 
osäker ända tills det chock-
erande slutet. Fler offer, flera 
misstänkta. Vem gjorde det och 
vem står näst på tur?      
Drama, Krim 

Onsdag 28 okt 18:30 ? år 112 
min 100 kr ”PHIL LYNOTT”                        
Thin Lizzy hyllas ofta som 
oöverträffade inom den 
melodiska hårdrocken. På 70-
talet skapade bandet ett unikt 
sound när man tvinnade 
gitarrharmonier kring sångaren 
och basisten Phil Lynotts lätta, 
effektiva melodier. Ett koncept 
som bildat skola och gett 
inspiration till mången frän 
livepose. Ett måste för alla Thin 
Lizzy fans som är sugna på bra 
musik en onsdagskväll! 

Dokumentär 

Håll utkik efter 

vårt 

”specialprogram” 
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Då kommer vår 

renovering och 
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