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Matiné
Söndag 2/12
Kl 15
Längd:1,29
Från 7år
80:-

Sune vs Sune
Sune är hemma från skolan de första dagarna i mellan stadiet. När han kommer
tillbaka är hans plats upptagen av en kille som är rolig, snygg, populär och lite mer
tjejtjusare än Sune. Till råga på allt heter han också Sune. Vår Sune blir kallad Sune
2 och han känner sig ersatt. När dessutom den nye Sune får huvudrollen I skolans
pjäs Romeo och Julia finns ingen återvändo. Hela familjen engageras i kampen för att
Sune ska få vara Sune, eller åtminstone Sune 1!

Robin Hood
Söndag 2/12
Kl 18.30
Längd: 1,56
Från 11år
100:-

Ett nytt fräscht visuellt och actionfyllt äventyr av den klassiska berättelsen om Robin
Hood. I den stjärnspäckade ensemblen ser vi Taron Egerton (Kingsman, The Secret
Service) som Robin Hood, Jamie Foxx (Django Unchanged, Baby Driver) som Little
John, Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey) som Will Scarlet, Eve Hewson (Spionernas
bro) som Maid Marian och Ben Mendelsohn (Rouge One) som den ondskefulla
Sheriffen av Nottinghamn

The Wife
Söndag 9/12
Kl 18,30
Längd: 1,41
Från 7år
100:-

Söndag 16/12
Kl 18,30
Längd: ?
Från: ?år
100:-

Matiné
Onsdag 26/12
Kl 15
Längd:?
Från ?år
80:-

THE WIFE är, med sitt smarta och provokativa tonfall, en historia som bygger på en
stundens uppenbarelse för Joan Castleman, som är gift med en av alla dessa män
som tror att de äger världen, men som inte vet hur han ska ta hand om sig själv eller
någon annan. Han är också en av USA:s mer framstående romanförfattare, som
snart kommer att få Nobelpriset i litteratur. Joan, lika perfekt som vacker, har de
senaste 40 åren helt ignorerat sina egna författartalanger och i stället satsat allt på
makens karriär. I rollerna:Glenn Close, Jonathan Pryce, mfl.

Aquaman (Filmlängd och åldersgräns ej klart)
Från regissören James Wan kommer nu det visuellt storslagna och actionspäckade
äventyret AQUAMAN. Efter händelserna i Justice League fångas Arthur Curry (Jason
Momoa) - den motvilliga härskaren av Atlantis - i en strid som hotar både hans hav
och folk. I rollerna:
Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya
Abdul-Mateen II, Nicole Kidman

Bamse och dunderklockan (Filmlängd och åldersgräns ej klart)
Ännu ett nytt härligt bioäventyr med Bamse och hans vänner intar biograferna. I
denna film återser vi många karaktärer vi mött i de tidigare två filmerna och de tar
oss med på ett spännande nytt äventyr både på land och till havs, där våra vänner
möter nya typer och utmaningar. I Bamse och Dunderklockan måste Bamse lära sig
något viktigt; att bara vara sig själv räcker mycket längre än man tror. Något som
även Reinard Räv skulle må bra av att förstå

Lyckligare kan ingen vara (Åldersgräns ej klart)
Onsdag 26/12
Kl 18,30
Längd:1,52
Från ?år
100:-

Lyckligare kan ingen vara kretsar runt fem par i olika generationer. Deras liv vävs
samman av tillfälligheter men ibland genom mycket avsiktliga val där den
gemensamma drivkraften är sökandet efter kärlek. En dråplig och rörande film om
mänsklighetens främsta gemensamma nämnare, längtan efter att älska och att bli
älskad. I rollerna: David Hellenius, Helena af Sandeberg, Kjell Bergqvist, Sanna
Sundqvist, Adam Lundgren, Celie Sparre, Filip Berg, Dilan Gwyn Monica Albornoz och
Eagle-Eye Cherry.

Medlemsbio
Torsdag 27/12
Kl 18,30
Längd:?
Från ?år
(Öviga 100:I mån av plats)

Mary Poppins kommer tillbaka. (Filmlängd och åldersgräns ej klart)
Emelie Blunt är Mary Poppins, den praktiskt taget helt perfekta barnsköterskan med
unika magiska färdigheter. Hon kan förvandla den tråkigaste uppgift till ett
oförglömligt, fantastiskt äventyr. I den här helt nya uppföljaren kommer Mary
Poppins tillbaka för att hjälpa nästa generation i Banks-familjen hitta den glädje som
saknas i deras liv. I rollerna:Emily Blunt, Meryl Streep, Emily Mortimer, Colin Firth,
Angela Lansbury, Julie Walters, Ben Whishaw, Dick Van Dyke, Pixie Davies, LinManuel Miranda

Kassan öppnar 45 min före föreställningen.
Julklappstips! Köp vårt presentkort i biokassan.

Bioprogram kan även ses på: www.anebykonserthus.se och www.Bioguiden.se
Nya filmer kan komma med kort varsel, så håll utkik på webbsidorna!

