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Nu är Jul och Nyår förbi och vi passar på att önska alla våra besökare en god fortsättning på det nya året.
Mörkret håller fortfarande ett fast grepp om vårt land. Vi erbjuder då en tillflykt in i biovärmen i
Eklunda bios salong. Det finns mycket att välja på I januari kommer vi visa två stycken matineér,
tre kvällsfilmer, en livesänd opera från Stockholm och även ha ett liveframträdande på scenen.
Skulle du vilja påverka vad vi visar eller har bra tips om något så får ni gärna
skicka ett mail till eklunda.filmtips@gmail.com.

Välkomna!
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Stora stygga räven (Sv. tal)
Söndag
70:-

FOLIVARI, PANIQUE! OCH STUDIOCANAL
PRESENTERAR

fran skaparna av

Victor & Josefine

13/1 kl 15.00
Barntillåten

OCH ANDRA BERATTELSER

© 2017 FOLIVARI / PANIQUE! / STUDIOCANAL / RTBF / VOO / BE TV – ALL RIGHTS RESERVED.

Från skaparna av Oscarsnominerade Victor & Josefine kommer en ny rolig
och hjärtlig historia för hela familjen. Landsbygden är inte alltid så lugn och
fridfull som man kan tro och djuren på den här gården är särskilt underliga:
En räv som tar hand om en hel kycklingfamilj, en kanin som spelar stork
och en anka som vill vara jultomten.
SVENSKA RÖSTER
ANTON LUNDQVIST
SHEBLY NIAVARANI
OLLE SARRI
HENRIK STÅHL
CHARLOTT STRANDBERG
JESPER ADEFELT
M FL

VISAS BÅDE MED

SVENSKT TAL

En film av
Benjamin Renner & Patrick Imbert

OCH I ORIGINALVERSION
MED SVENSKA UNDERTEXTER

BASERAD PÅ DE HYLLADE SERIEROMANERNA “LE GRAND MÉCHANT RENARD” OCH “UN BÉBÉ À LIVRER” AV BENJAMIN RENNER MANUS BENJAMIN RENNER OCH JEAN REGNAUD
MUSIK ROBERT MARCEL LEPAGE

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

“STUNNING. A NEAR-PERFECT MOVIE. KELLY MACDONALD IS REMARKABLE, RIVETING
EVEN IN HER QUIETEST MOMENTS. IRRFAN KHAN IS INCREDIBLY SUBTLE.”
-Jordan Ruimy, THE PLAYLIST

KELLY MACDONALD

IRRFAN KHAN

DAVID DENMAN

Puzzle
Söndag
90:-

13/1 kl 18.00
Barntillåten

Agnes (Kelly Macdonald), en isolerad hemmafru som tas för given av sin
familj, upptäcker en passion för att lösa pussel som får henne att påbörja en
resa till en helt ny värld. Hennes liv tar vändning hon aldrig kunnat föreställa
sig när hon möter Robert (Irrfan Kahn), en rik, tillbakadragen uppfinnare, som
omedelbart inser hennes stora talang och rekryterar henne som sin partner i
ett kommande världsmästerskap i att lägga pussel.

FROM THE PRODUCER OF

LITTLE MISS SUNSHINE

SONY PICTURES RELEASING INTERNATIONAL SONY PICTURES CLASSIMUSICC S AND BIG BEACH PRESENT A COSTUMEBIG BEACH PRODUCTION IN ASSOCIATION WITH ROSTO INC. / OLIVE PRODUCTIONSPRODUCTIKELLY
MACDONALD IRRFANDIRECTORKHANOF DAVID DENMAN “PUZZLE”
BUBBA WEILER AUSTIN ABRAMS
EXECUTIVE
LIV HEWSON CASTINBYG AVY KAUFMAN, CSA SUPERVIMUSISORC SUSAN
JACOBS BY DUSTIN O’HALLORAN DESIGNER MIRREN GORDON-CROZIER EDITOR CATHERINE HAIGHT, ACE DESIGNERON ROSHELLE BERLINER PHOTOGRAPHY
CHRISTOPHER NORR PRODUCERS
STEVE BUSCEMI NATALIA SMIRNOFF
LEAH HOLZER DANIELE MELIA PRODUCEDBY WREN ARTHUR GUY STODEL MARC TURTLETAUB & PETER SARAF BASEDTHE FILONM “ROMPECABEZAS” BY NATALIA SMIRNOFF SCREENPLAYBY OREN MOVERMAN AND POLLY MANN DIRECTEDBY MARC TURTLETAUB
WWW.PUZZLE-FILM.COM

COPYRIGHT © 2018 BIG BEACH, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

COMING SOON

WWW.SONYCLASSICS.COM

The Wife
Söndag
90:-

20/1
7 år

kl 18.00

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. Nu har hon slutligen fått nog.
THE WIFE avslöjar ett känt äktenskap som har nått bristningsgränsen.

Robban Brobergs Värld
Tisdag
150:-

LIVE

22/1 kl 19.00
Barntillåten

Sångare, artist, kompositör, musiker och konstnär. Livsbejakande och
avgrunds- djup svart. Tungvrickande ordekvilibrist och folklig superartist.
Robban Broberg skulle kunna haft många titlar på sitt visitkort.
Följ med en stund in i hans värld tillsammans med hk - holmbom & karlsson.
I föreställningen En Huppe-gupp-täcktsfärd i Robban Brobergs värld bjuder hk - holmbom & karlsson in till
en musikalisk berättelse om artisten och konstnären Robert Zero Karl-Oskar Broberg. Med hans sånger och
infall och vår berättelse om honom försöker vi fylla hela duken med palettens alla färger.
Både i ord och toner.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Carmen

Fredag
25/1 kl 19.00
275:- inkl fika		 Barntillåten

Opera

Gå 2 betala för 1

Äntligen ska vi direktsända den underbara Carmen från
Kungliga Operan i Stockholm.
Tillsammans med Kungliga Operan firar vi 10 år av livesändningar och 20 föreställningar med ett unikt
erbjudande - gå 2 för priset av 1.

Ny färgstark Carmen signerad Garpe tar plats på Kungliga Operan.
Carmen säger att hon vill vara fri. Att hon har rätt att älska vem hon vill. Men i vägen för hennes frihet ställer
sig José. George Bizets klassiska opera från 1875 utspelar sig denna gång i en vardag som vi kan känna
igen: i en konfektionsfabrik för billiag souvenirer, där manlighet utspelas i kampsportsarenan. En dag kastar
den upproriska fabrikarbeterskan Carmen en blick på den unge förmannen José. Det är upptakten till en
berättelse om passion, svartsjuka och död.
Johanna Garpe, som bland annat satt upp den kritikerrosade Karmelitsystrarna, är tillbaka på Kungliga
Operan. Denna gång med en ny uppsättning av Carmen - en av världens mest älskade operor och alltid
med en tydlig samtidstolkning. För kostym står Nina Sandström, som bland annat skapat kostymerna till
Karmelitsystrarna och Meda på Kungliga Operan och Fanny och Alexander på Dramaten

Ploey - Ett vinteräventyr (Sv. tal)
Söndag
70:-

27/1 kl 15.00
XX år

Lilla Ploey har ännu inte lärt sig att flyga när hans familj ska flytta söderut för
att undvika den kommande vintern. Han måste nu överleva den arktiska vintern, elaka fiender och andra äventyr för att kunna återförenas med sin familj.

Föreningen för Eklunda vill gärna dokumentera
”gamla tider”. Har du bilder med anknytning till
Eklunda så hör av dej till någon i styrelsen.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Britt-Marie Var Här
Söndag
Måndag
90:-

27/1 kl 18.00
28/1 kl 19.00
XX år

När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv som hemmafru, tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden. Hon hamnar
i Borg, en liten håla där allt är nedlagt förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. Britt-Marie tar över som tränare för byns ungdomslag, trots att hon
avskyr fotboll. Men snart väcks hennes drömmar och med dem en undangömd
framtidstro. Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är det aldrig för
sent att börja leva.

www.facebook.se/eklundabio
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Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

