28 februari kl.14.00 - The Post
I juni 1971 tog New York Times, Washington Post och nationens stora tidningar modigt ställning för
yttrandefrihet och rapporterade om The Pentagon Papers, den massiva mörkläggningen av
regeringshemligheter som spände över fyra decennier och fyra amerikanska presidenter. Vid den tiden
försökte Washington Post’s Katherine Graham fortfarande att hitta sin plats som landets första
kvinnliga tidningsutgivare, och Ben Bradlee, tidningens labila men drivna redaktör, försökte förbättra
den kämpande tidningens rykte. Tillsammans bildade de två ett osannolikt lag, då de var tvungna att
samarbeta och fatta det djärva beslutet att stödja The New York Times i deras försök att bekämpa
Nixonadministrationen i deras exempellösa försök att begränsa yttrandefriheten (The First
Amendment).
95kr
7 mars kl.14.00 - All the Money in the World
All the Money in the World är berättelsen om kidnappningen av den 16-årige John Paul Getty III och
hans hängivna mamma Gails desperata försök att övertyga hans farfar miljardären Paul Getty Sr. att
betala lösensumman. När Getty Sr. vägrar försöker Gail utöva sitt inflytande på honom samtidigt som
hennes sons kidnappare blir alltmer oberäkneliga och hänsynslösa. Med sin sons liv i vågskålen blir
Gail och Gettys rådgivare osannolika allierade i en kamp mot klockan som i slutändan avslöjar det
sanna värdet av kärleken till pengar.
95kr
14 mars kl.14.00 - Euphoria
Systrarna Ines och Emelie står inför en stor existentiell uppgörelse när livet plötsligt ställs på sin spets.
Fullständig främmande för varandra och med olika livssanningar möts de och tar med oss på en resa i
konflikt och försoning. Tillsammans spenderar de en avgörande tid under extraordinära
omständigheter, allt på en plats som står för något större än oss själva. Euforia berör livets
ytterligheter i en känslomässig bergochdalbana. Värme och humor blandas med ilska och sorg. Filmen
bjuder in till en kollision på randen av det moderna samhället. Den tar oss bortom föreställningen om
vad vi strävar efter att vara. Istället konfronteras vi med vad vi i själva verket är.
95kr
21 mars kl.14.00 - Fifty shades Freed
Den tredje delen av filmatiseringen av EL James succébokserie.

95kr

Kommande visningar:
28 mars kl.14.00 - The Florida Project
4 april kl.14.00 - Darkest Hour
11 april kl.14.00 - Tårtgeneralen
18 april kl.14.00 - Cest la vie!
25 april kl.14.00 - Utan nåd
2 maj kl.14.00 - Maria Magdalena

Hjärtligt välkomna!
Tel. 0414-148 89 www.teaterbiografengrand.se Vi finns även på Facebook! ”Teaterbiografen Grand i Simrishamn”

Onsdagsbio
17 januari kl.14.00 - Vilken jävla cirkus
Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat sitt livs stora kärlek
Agnes. Med världen på sina axlar cyklar han en dag för fort och kör omkull. Hugo faller
handlöst mot marken, svimmar av, och vaknar upp på det mest udda ställe – i en cirkusvagn!
Den visar sig tillhöra den vänlige och tankspridde cirkusdirektören Casall. En ny värld öppnar
sig med otaliga karaktärer som lever ett liv långt bortom vardagen. En kock som inte kan laga
mat, en clown som är mer arg än glad och… vackra, mystiska Anna. Vem är hon? Vad är det
för hemlighet hon döljer? Långsamt öppnas dörren till ett nytt och annorlunda liv. Men vågar
Hugo ta steget?
95kr
24 januari kl.14.00 - All inclusive
En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät som en bra idé ända tills Inger
kom på sin man med att vara otrogen. När charterplanet lyfter finns bara en olycklig Inger och
hennes två vuxna döttrar med på resan, ordentliga Malin och struliga Tove. Det tar inte lång tid
innan systrarnas rivalitet om mamman utvecklar sig till en tävling om vem som bäst kan trösta
henne. Malin tror att massage och stillsamma utflykter är vad Inger behöver, medan Tove har
en helt annan lösning. För att pigga upp mamma betalar hon i smyg sitt eget one-night stand,
bartendern Antonio, 45, för att ta ut Inger på en dejt. Det hela går dock lite för bra och plötsligt
har Tove och Malin skaffat sig helt nya problem.
95kr

31 januari kl.14.00 - Solsidan
En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita duken! Vi får följa de tre paren i en
komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i Torekov.

95kr
7 februari kl.14.00 - Greatest Showman on Earth
P.T Barnum hade visionen att skapa den största och mest spektakulära föreställning som världen
skådat. Upplev musikalen om showbiz födelse, baserad på verkliga händelser, men i P.T.
Barnums anda överströdd med stjärnstoff för en upplevelse som är större än livet.

95kr

14 februari kl.14.00 - Ted: För kärlekens skull
Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i svensk pophistoria. I början av 70-talet
greps Sverige av total Ted-feber och hela landet fascinerades av hans glädje, energi, talang och
fantastiska låtar. Över en natt blev han Sveriges första riktiga tonårsidol. Filmen är en berättelse
om en av vår tids största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken
och till livet. Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans musik har på många sätt definierat
svensk pop, med genialiska texter av brodern Kenneth, fyllda med liv, kärlek, smärta och hopp.
95kr

