Onsdagsbio
Fyren mellan haven
Tom Sherbourne, en fyrvaktare, och hans fru Isabel lever vid kusten i västra
Australien. En dag hittar de en död man och ett ensamt spädbarn i en livbåt som
blivit uppspolad på stranden. De bestämmer sig snabbt för att ta sig an den lilla
flickan som sitt eget barn. Några år hinner passera innan de stöter på en kvinna som
har förlorat sin dotter och sin man till sjöss under samma tid som Tom och Isabel
hittade sin baby. Baserad på succéboken med samma namn.
Onsdag 1 november kl.14.00

95kr

Tulpanfeber
I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar, och den så kallade
tulpanmanin är ett faktum. En enda tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig
årslön, så den exotiska blomman kan göra många människor väldigt rika - och andra
väldigt fattiga. I denna omvälvande tid försöker den välbärgade handelsmannen
Cornelis Sandvoort att skapa den ultimata familjelyckan med sin mycket yngre fru
Sophia. När de inte lyckas få barn anlitar Cornelis en ung lovande konstnär att måla
deras porträtt som ett arv till eftervärlden. Ett ödesdigert beslut som resulterar i
oväntad passion, svek och lögner. Baserad på Deborah Moggach succéroman med
samma titel.
Onsdag 15 november kl.14.00

95kr

Borg
Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och glamour i en tid
då allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons stora genombrott som skildrar
åren då Björn Borg gjorde resan från Södertälje till världseliten, om hans största
kamp som utkämpades 1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John
McEnroe och om hur deras rivalitet kom att engagera en hel värld.
Onsdag 22 november kl.14.00

95kr

Victoria och Abdul
Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden under de senare åren
av drottning Victoria av Englands styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim
beger sig från Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på tronen, förväntar
han sig inte att vinna självaste drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer
börjar ifrågasätta de restriktioner som under hela hennes regenttid omgärdat henne,
formar de två en både osannolik och lojal allians – vilken hennes hov och innersta
krets gör allt för att krossa. I takt med att vänskapen fördjupas, börjar drottningen se
den föränderliga världen genom nya ögon, och börjar samtidigt återfå både
mänsklighet och livsglädje.
Onsdag 29 november kl.14.00

95kr

Superswede Ronnie Peterson
Superswede är en film om den svenska racinglegenden Ronnie Peterson vars liv
slutade med en våldsam krasch på Monzabanan 1978 och chockade en hel värld.
Filmen tar tillsammans med Ronnies dotter Nina Kennedy och några av de största
namnen inom racingvärlden med publiken på en episk resa till en epok då sporten
kantades av glamour, dårskap, hjältemod, big business och krafter som under ett
decennium drev fler än tolv förare i döden.
Onsdag 6 december kl.14.00

95kr

Dunkirk
Dunkirk är berättelsen om de hundratusentals brittiska och allierade trupper som
blir invaderade och omringade på stranden vid Dunkerque av fientliga styrkor under
andra världskriget. Filmen kommer att visas i 70 mm på utvalda biografer, vilket är
ett speciellt vidfilmsformat som förhöjer filmupplevelsen. 70 mm-versionen kan du
uppleva på biograferna Rigoletto i Stockholm, Bergakungen i Göteborg och Royal i
Malmö. Det är bara ett fåtal biografer i världen som har möjligheten att visa filmer i
70 mm-format och dessa tre biografer är de enda av sitt slag i Sverige.
Onsdag 20 december kl.14.00

95kr
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