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A Star is born
Söndag 4/11
Kl 18,30
Längd:2,16
Från 7år
100:-

Oscarsnominerade Bradley Cooper både regisserar och spelar huvudrollen i A STAR
IS BORN där vi får möta musikern Jack Maine som blir förälskad i den kämpande
artisten Ally. Hon har precis gett upp drömmen om att slå igenom som sångerska,
när hon en dag upptäcks av Jack som hjälper henne in i rampljuset. Men när Allys
karriär äntligen börjar ta fart så håller deras relation på att rasera - samtidigt som
Jack kämpar mot sina inre demoner...
I rollerna:Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle, Anthony Ramos

Nötknäpparen och de fyra världarna
Söndag 11/11
Kl 18.30
Längd: 1,39
Från 11år
100:-

Allt Clara önskar sig är en väldigt speciell nyckel som kan låsa upp en ask vilken
innehåller en ovärderlig gåva. En gyllene tråd, som hon får på sin gudfar
Drosselmeyers årliga julfest, leder henne till den eftertraktade nyckeln. Men nyckeln
försvinner omedelbart in i en underlig och mystisk parallell värld. Där möter Clara
soldaten Phillip, ett gäng möss och regenterna som härskar över tre av världarna:
Land of Snowflakes, Land of Flowers och Land of Sweets. För att få tag i nyckeln
måste Clara och Phillip bege sig till den olycksbådande fjärde världen som styrs av
tyrannen Mother Ginger. I rollerna:Keira Knightley, Morgan Freeman, Helen Mirren,
Matthew Macfadyen, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez, Miranda Hart, Jack Whitehall,
Richard E. Grant, Ellie Bamber

Fantaskiska Vidunder: Grindewalds Brott
Söndag 18/11
Kl 18,30
Längd: 2,13
Från 11år
100:-

Fantastiska Vidunder: Grindelwalds brott är den andra av totalt fem filmer från J.K
Rowlings magiska värld. I slutet av den första filmen blev den ondskefulle trollkarlen
Gellert Grindelwald (Johnny Depp) tillfångatagen av den amerikanska magikongressen MACUSA, med hjälp från Newt Scamander (Eddie Redmayne). Men
Grindelwald lyckades undkomma arresten och har bestämt sig för att samla
anhängare som inte får veta sanningen om hans egentliga agenda: att uppfostra
renblodstrollkarler till att styra över alla icke-magiska varelser. I ett försök att hindra
Grindelwalds planer, tar Albus Dumbledore (Jude Law) hjälp av sin tidigare elev Newt
Scamander, som går med på att hjälpa till - ovetandes om vilka faror som väntar...
Såväl kärlek som lojalitet testas, även hos trogna vänner och inom familjer, i en
alltmer uppdelad värld.

Widows
Söndag 25/11
Kl 18,30
Längd: 2,08
Från: 15år
100:-

Från den Oscarbelönade regissören Steve McQueen ("12 Years a Slave") och
bästsäljande författaren Gillian Flynn ("Gone Girl") kommer nu en spännande och
mörk thriller om kriminalitet, passion och korruption i nutida Chicago. WIDOWS är
berättelsen om fyra kvinnor utan något gemensamt förutom skulden deras döda män
lämnat efter sig. Konflikten trappas upp när kvinnorna går ihop för att trygga sin
framtid...
I rollerna:
Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Daniel
Kaluuya, Robert Duvall, Liam Neeson

Kassan öppnar 45 min före föreställningen.
Presenttips! 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!

