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Biografen öppnar upp även den här sommaren...
För att Ni även ska kunna få tillgång till sommarens filmer har vi även öppet även denna sommar
och kommer att visa film under juli.
Vi har försökt att göra en blandning av filmer som borde passa så många som möjligt.
det kommer visas barnfilm, action, dokumentär och även en svensk film.

Som många vet så har Eklunda bio det tufft just nu. Vi behöver investera i ny värmeanläggning och våra
samtal med kommunen om bidrag för vår verkasmhet fortsätter. Även finansieringen angående
värmeanläggningen håller vi på att prata med kommunen om. Dock går det lite trögt att få besked.
Så passa på nu och gör ett uppehåll i grillandet och ta en sväng till vår biograf för en stunds avkoppling.
Välkomna!

Eklunda bio • Bonäsvägen 19 Bestorp • www.eklundabio.se
DETTA INFORMATIONSBLAD SPONSRAS AV

Gillbergagatan 45C LINKÖPING
013 - 341 05 04 • www.ricoh.se

Husdjurens hemliga liv 2 (Sv. tal)
Söndag 		
70:- 		

7/7		
7 år

kl 17.00

Terriern Max försöker hantera några större livsförändringar. Hans ägare är
nu gift och har ett litet barn, Liam. Max har ett så stort behov av att skydda
pojken att han utvecklar ett nervöst tick. På en familjeresa till en gård
möter Max och Duke hundintoleranta kor, fientliga rävar och en
skrämmande kalkon, som bara framhäver Max ångest.
Lyckligtvis får Max lite vägledning från veteranen Rooster som pushar
Max att överge hans neuroser, finna sin inre alfahane och ge Liam lite mer
frihet. Samtidigt försöker Gidget rädda Max favoritleksak från en kattfylld
lägenhet med lite hjälp från hennes kattvän, Chloe, som har upptäckt
glädjen med kattmynta.

Skratta inte.

Kan Max, Gidget och resten av gänget hitta modet att möta deras största rädslor?

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

Rocketman
Söndag
Onsdag
90:-

TARON EGERTON is ELTON JOHN

BIOPREMIÄR
29 MAJ
#Rocketman
@UIPSweden

/ParamountPicturesSE
/ParamountIntlSWE

7/7 			
10/7			
7 år

kl 20.00
kl 20.00

Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren som underbarn vid
Royal Academy of Music genom hans långa och betydande musikaliska
samarbete med Bernie Taupin.Med hjälp av experter, nedskrivna berättelser av
hans vänner och brev skrivna av Degas själv,
ger filmen en mer komplex bild av konstnären

X-Men: Dark Phoenix
Söndag
Onsdag
90:-

SETH

CHIWETEL

ALFRE

BILLY

JOHN

JOHN

kl 20.00
kl 20.00

Under ett räddningsuppdrag i rymden träffas Jean Grey av en mystisk kraft som
nästan dödar henne. När hon återvänder hem gör den henne inte bara starkare
utan också extremt instabil. I takt med att Jean alltmer tappar kontrollen tvingas
X-Men att enas - inte bara för att rädda en av sina egna - utan också för att rädda
världen från de utomjordingar som vill utnyttja kraften till att ta över universum.

BIOPREMIÄR 5 JUNI

DONALD

14/7 			
17/7			
11 år

MED

BEYONCÉ

OCH

JAMES EARL

GLOVER ROGEN EJIOFOR WOODARD EICHNER KANI OLIVER KNOWLES-CARTER JONES

Lejonkungen (Eng tal)

Söndag
70:-

21/7 			
XX år

kl 17.00

TDisneys klassiska succé kommer nu i ny tappning. Donald Glover gör rösten till
Simba, Seth Rogen och Billy Eichner har lånat sina röster till Pumba & Timon,
som Scar hör vi Chiwetel Ejiofor, James Earl Jones gör rösten till Mufasa, och som
Nala hör vi Beyoncé.
VÄRLDSPREMIÄR PÅ BIO ONSDAG 17 JULI
VISAS I 3D OCH IMAX 3D
®

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

Men In Black International
Söndag 		

21/7		
24/7		
XX år

Onsdag		
90:- 		

kl 20.00
kl 20.00

Men in Black har alltid skyddat världen från universums avskum. I detta
nya äventyr ställs dom inför det största hotet hittills: en mullvad inom Men
in Black organisationen.

Stockholm
Söndag 		
Onsdag		
90:-		

28/7 		
31/7		
11 år

kl 20.00
kl 20.00

Alla känner till bankrånet som gav upphov till begreppet Stockholmssyndromet att gisslan litade mer på rånarna än på myndigheter och polis. Den svarta
dramakomedin Stockholm är inspirerad av gisslanhistorien som skakade världen.
Lars Nyström stegar in på Kreditbanken i yvig peruk och cowboyhatt, drar vapen
och skickar ut alla utom kassörskorna Bianca och Klara. Hans plan är att få loss
en miljon dollar, begära ut sin kumpan Gunnar Sörensson ur fängelset och dra
iväg i en flyktbil av samma märke som Steve McQueen körde i Bullitt. För ingen
kan väl neka en något när man erbjuder gisslan i utbyte? Men snart sitter en alltmer hysterisk Lars i telefon
med den motsträvige Olof Palme, en till gisslan dyker upp att hålla reda på och allehanda bisarra lögner
sprids i medierna. Bianca börjar inse att Lars är mer pålitlig än deras förmodade räddare. Frågan är hur de
alla säkert ska kunna lämna banken?
Den spattige men underligt älskvärde rånaren Lars spelas av Ethan Hawke, och Noomi Rapace ses som
coola Bianca. Gunnar Sörensson, vars verkliga motsvarighet förstås heter Clark Olofsson,
spelas av Mark Strong från Tinker, Tailor, Soldier, Spy

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

Greboensemblen RESPEXET
presenterar

Jansson & kapitalet
Ett lustspel om hur penningar gör människor
giriga, snåla och avundsjuka
Luffaren Jansson levde sorglös och bekymmersfri
ända tills...

Speldatum: 19/6, 23/6, 24/6, 25/6, 27/6, 29/6 och 30/6
vardagar kl 19.00, lör & sön kl 15.00
i Klockaregårdens trädgård i Grebo
Pris: 200:-, barn 6 - 12 år 75:- (program ingår)

Onlinebiljetter: www.eklundabio.se
Direktbiljetter Sportringen i Åtvidaberg 0120-24880
Nära Dej (Pepparkvarnen) i Grebo 013-55019
(OBS! Betalas med kontanter, ej kreditkort)
Manus: Dick Zeijlon

Regi: Fredrik Lundin Zeijlon

Arrangör:
Teaterföreningen Respexet i samarbete med Bilda
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Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

