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Kylan kryper på och bergvärmen är på plats
Frågan om Eklunda Bios uppvärmning har fått en lösning som vi är nöjda med.

Tack vare ett gott samarbete med Kinda Ydre sparbank, ekonomiskt stöd från EU/Jordbruksverket,
Linköpings kommun samt Sparbanksstiftelsen ALFA är nu bergvärmen på plats. Från och med nu kommer
Kindas sparbanks och EUs logga pryda våra kommande bioblad ett bra tag framöver.
I detta bioblad kan vi presentera ett brett utbud. Vi kommer att visa två stycken barnfilmer, var av den ena
visas på höstlovet. Vi kommer att visa actionfilm, sista delen i Terminator-serien. Dokumentärer med två
kända artister, Ella Fitzgerald och Pavaotti. Även en dokumentär från andra världskriget om ett känt
bombplan “The Cold Blue”. Den inspelade teaterföreställningen “Sagan om Karl-Bertil Jonsons Julafton”
från Scalateatern i Stockholm. Utöver detta visar vi en opera och en konstfilm samt några filmer i genren
drama/komedi.
Vi hoppas kunna nå ut till en så bred publik som möjligt.
Utöver det så kommer vi också att ha en pubkväll.
Hjärtligt välkomna - Eklunda Bio.

Eklunda bio • Bonäsvägen 19 Bestorp • www.eklundabio.se
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Gillbergagatan 45C LINKÖPING
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Förfärliga snömannen
Onsdag
Söndag
70:-

30/10
3/11
7 år

kl 15.00
kl 15.00

HÖSTLOVSFILM

När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbyggnad
i Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom
namnet Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska
varelsen med sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela
tiden ligga ett steg före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti,
och zoologen Dr. Zara, för att hjälpa Everest att ta sig hem.

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

Terminator: Dark Fate
Söndag
90:-

BIOPREMIÄR 25 OKTOBER

3/11
15 år

kl 18.00

Linda Hamilton och Arnold Schwarzenegger återvänder i sina ikoniska
roller i TERMINATOR: DARK FATE. Filmen är regisserad av Tim Miller
(“Deadpool”) och producerad av James Cameron och David Ellison.
I övriga roller ser vi bland andra Mackenzie Davis, Natalia Reyes,
Gabriel Luna och Diego Boneta.

DAG DATUM KL 00.00
DAG DATUM KL 00.00
DAG DATUM KL 00.00

Ella Fitzgerald:
Just one of those things
Tisdag
90:-

5/11
kl 19.00
Barntillåten

Ella Fitzgerald var en av USA:s absolut största jazzsångerskor under
1900-talet, och gick under hedersbenämningen The First Lady of Jazz.
Denna okonventionella dokumentär följer hennes liv från en talangtävling
på Harlems Apollo Theatre 1934 och genom hennes 50-åriga sångarliv.
Filmen återskapar stämningarna genom bilder och musik, samt speglar
både passionerna och problemen i samhället under hennes unika karriär.
L I V E PA B I O . S E

Just One Of Those Things innehåller intervjuer med bland annat Smokey
Robinson, Jamie Cullum, Tony Bennett och Norma Miller.

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

Madama Butterfly
Lördag
275:-

9/11
kl 19.00
Barntillåten

Opera OPERA PÅ BIO

Giacomo Puccinis fantastiska opera om den tragiska geishan Cio-Cio-San
livesänds på bio från Met i New York.
Upplev den hos oss i vår biografer i Bestorp den 9 november.

FRÅN MET I NEW YORK

Puccinis

Madama
Butterfly
Andrea Carè Hui He

Hui He gör huvudrollen som Cio-Cio-San, geishan som ger allt för den
amerikanska sjöofficeren Pinkerton, som sjungs av Andrea Carè.
Elizabeth DeShong är hennes hängivna följeslagerska Suzuki,
och Paulo Szot gör Sharpless för första gången.
Pier Giorgio Morandi dirigerar Anthony Minghellas vackra uppsättning.
LIVEPABIO.SE

Jag kommer hem igen till jul
Söndag
90:-

10/11
xx år

kl 18.00

Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul.
I det lilla samhället han äxte upp arrangerar hans bror Anders den årliga
julkonserten och Simon har övertalats att vara med. Anders, som alltid
levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta. Simon däremot tar
lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han konfronteras med
begravda familjehemligheter.

PETER JÖBACK JOHANNES KUHNKE SUZANNE REUTER JENNIE SILFVERHJELM LOA FALKMAN ANJA LUNDQVIST RENNIE MIRRO ANNELI MARTIN I CASTING SARA TÖRNKVIST CASTINGBARN MAGGIE WIDSTRAND FOTOGRAF ANDERS BOHMAN, FSF
CIAN BORNEBUSCH KOSTYMDESIGNEXEKUTIVA
EMMA GAUFFIN MASKDESIGN MARINA RITVALL KLIPPNING CHRISTINA ERIKSSON, SFK LJUDDESIGN CHRISTIAN HOLM NIKLAS SKARP MUSIK ADAM NORDÉN SAMPRODUCENTER PETER POSSNE (FiV) JOSEFINE TENGBLAD
SUZANNE GLANSBORG (TV4) PRODUCENTER
JONAS ALLEN PETER BOSE PETER JÖBACK MANUS DANIEL KARLSSON BASERAT PAÅ EN IDÉ AV PETER JÖBACK PRODUCENTER SANDRA HARMS RACHEL BODROS WOLGERS REGISSÖR ELLA LEMHAGEN
FILMEN ÄR PRODUCERAD AV MISO FILM SVERIGE I SAMPRODUKTION MED FILM I VÄST TV4 I SAMARBETE MED C MORE PRODUKTIONSSTÖD FRAÅN SVENSKA FILMINSTITUTET FILMKONSULENT MADELEINE EKMAN
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˚

Pantone 5005 / Pantone 1815

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

The cold blue
Tisdag
100:-

12/11
kl 19.00
Barntillåten

Efter framgångarna med They Shall Not Grow Old kan vi nu presentera en
ny krigsdokumentär. Denna gång om det klassiska bombflygplanet B-17
och piloterna i 8th Air Force under andra världskriget.
En närmast meditativ och otroligt snygg dokumentärfilm kring
ungdom, krig och mod med dokumentära färgupptagningar från 1943
av legendariske hollywoodregissören William Wyler, och med gripande
berättarröster av några av de överlevande piloterna.
LIVEPABIO.SE

Pubkväll

Lördag 16/11 kl 18:00
Enklare tilltugg (kaffe/läsk och korv)
Öl och vin till självkostnadspris
Obligatorisk föranmälan via hemsidan eller på tel

Musikquis
under kvällen

Entré 50:-

inkl korv med bröd, kaffe & kaka

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

Drottningens Corgi
Söndag
70:-

17/11
XX år

kl 15.00

Rex är en nöjd corgi, han lever ett liv i lyx i sitt hem på Buckingham
Palace. Trots stenhård konkurrens från de tre andra hundarna på slottet
har han vunnit drottningens hjärta. Men hans självsåkra stil kan vara
irriterande och under en middag med USA:s president råkar han orsaka
en ytterst olämplig diplomatisk situation som får honom att skämmas.
När en av de andra hundarna avslöjar att det var Rex fel, så hamnar han
på Londons gator och möter stadens alla faror. Men hur kan han lösa
problemet och få komma tillbaka till sitt älskade hem? Med hjälp av kärlek
från nya vänner så finner han styrkan att kämpa och se farorna i vitögat?

NWAVE PICTURES
IN ASSOCIATION WITH

PRESENTS

THE MONTECITO FILM COMPANY

FRÅN SKAPARNA AV

Blixten och
det magiska huset
OCH

Alla
sven talar
ska

Sammys äventyr

Drottningens

ETT KUNGLIGT ÄVENTYR AV

BEN STASSEN & VINCENT KESTELOOT

BIOPREMIÄR 8 NOVEMBER

Mysteriet Henri Pick
Söndag
90:-

17/11
xx år

kl 18.00

I ett bibliotek i Bretagne hittar en ung redaktör ett helt makalöst
manuskript. Hon bestämmer sig för att ge ut boken, som direkt blir en
bästsäljare. Men den förmodade författaren, en viss bortgången Henri
Pick, skrev aldrig något mer avancerat än en inköpslista enligt änkan.
Den erkände litteraturkritikern Rouche anar att något inte stämmer och
bestämmer sig för att, tillsammans med Henri Picks dotter, undersöka
saken närmare. Vem var egentligen Henri Pick?

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

Tintoretto . En rebell i Venedig
Tisdag
100:-

19/11
kl 19.00
Barntillåten

Konst

Det passionerade och revolutionära geniet Tintoretto förändrade konsthistorien. I denna spännande dokumentär berättar skådespelaren Helena
Bonham Carter om den italienska konstnärens historia och verk. Tintoretto
- en rebell i Venedig är regisserad av Giuseppe Domingo Romano

LIVEPABIO.SE

Det är nu 500 år sedan Tintoretto föddes. Filmen följer hans liv i
renässansens maktcentrum Venedig, liksom restaureringen av två av
hans mästerverk. Vi får se Venedig genom Tintorettos liv och målningar.
Den utforskar också rivaliteten som fanns bland de viktigaste venetianska
konstnärerna på 1500-talet: Tintoretto, Tizian och Veronese.

Last Christmas
Söndag
90:-

24/11
7 år

kl 18.00

Kate ränner runt i London och tar en massa dåliga beslut till ljudet av
bjällrorna på hennes skor - ytterligare en irriterande följd av hennes jobb
som tomtens medhjälpare i en året runt-öppen julaffär. När Tom dyker
upp i Kates liv verkar han för bra för att vara sann och han genomskådar
många av hennes känslomässiga barriärer. Fast London, under julen,
förvandlas till världens mest underbara stad, verkar ingenting fungera för
de här två. Men ibland måste du bara låta saker hända och lyssna på ditt
hjärta ... och hysa lite hopp.

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

Pavarotti
Tisdag
90:-

26/11
xx år

kl 19.00

Filmskaparna bakom den hyllade dokumentären The Beatles: Eight Days
a Week - The Touring Years riktar nu blicken mot ett annat musikaliskt
fenomen: PAVAROTTI. Dokumentären PAVAROTTI skildrar denne
operagigants liv och karriär utan att hålla tillbaka tyglarna. î Folkets tenorî
Luciano Pavarotti hade personlighet, genialitet och kändisskap och använde sina fantastiska gåvor för att sprida operakonsten till till människor
långt utanför den redan invigda kretsen. Genom kraften i sin talang tog
ikonen Pavarotti över världens stora scener och fångade publikens hjärtan
vart han än kom. Tack vare unika intervjuer med Pavarottis familj och kollegor, och filmsekvenser som aldrig tidigare visats har den Oscar belönade
regissören Ron Howard kunnat skulptera ett ömsint porträtt av människan
och operasångaren Luciano Pavarotti.
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Sagan om
Karl-Bertil Jonssons Julafton
Fredag
150:-

29/11
kl 19.00
Barntillåten

Scalateatern har det stora nöjet att presentera Tage Danielssons
Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Den älskade berättelsen om
14-åringen som tar från dom rika och ger till dom fattiga är för många en
lika självklar tv-tradition som Kalle Anka och har berört flera generationer
svenskar. Nu blir sagan äntligen scenföreställning med nyskriven musik
och några av Sveriges absoluta toppnamn. Henrik Dorsin berättar sagan
på scenen och står även för bearbetningen och nyskrivna sångtexter.
Inspelad föreställning, Cirka 2 timmar inkl paus.

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

21 Bridges
Söndag
90:-

1/12
XX år

kl 18.00

Chadwick Boseman blev ett namn för den stora biopubliken när han tog
på sig rollen som Black Panther i Marvel-filmerna. I denna actionthriller
spelar han en förorättad New York-snut som får en chans till upprättelse
när han kastas in i jakten efter en polismördare. Han upptäcker snart att
hans kollegor har kopplingar till ett brottssyndikat, och vet inte längre vem
han kan lita på. Samtidigt kapas kommunikationen till och från Manhattan
via öns samtliga 21 broar.
BIOPREMIÄR 22 NOVEMBER

Premiär...plats för eget datum

Ons 30/10 Förfärliga snömannen
70:- 15.00
7 år
Sön 3/11 Förfärliga snömannen
70:- 15.00
7 år
Sön 3/11 Terminator: Dark Fate		
90:- 18.00
15 år
Tis
5/11 Ella fritzgerald: Justone of those things		
90:- 19.00
Barnt
Lör 9/11 Madama Butterfly
Opera
275:- 19.00
Barnt
Sön 10/11 Jag kommer hem igen till jul		
90:- 18.00 XX år
Tis 12/11 The Cold Blue		
100.- 19:00
Barnt
Lör 16/11 Pubkväll		
50:- 18:00
Sön 17/11 Drottningens Corrgi (sv tal)		
70:- 15:00 XX år
Sön 17/11 Mysteriet Henri Pick		
90:- 18:00 XX år
Tis 19/11 Tintoretto - En rebell i Venedig
Konst
100:- 19:00
Barnt
Sön 24/11 Last christmas		
90:- 18:00
7 år
Tis 26/11 Pavarotti		
90:- 19:00 XX år
Fre 29/11 Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton
Teater
150:- 19:00
Barnt
Sön 1/12 21 Bridges		
90:- 18:00 XX år
XX år = Filmbolaget har ännu inte meddelat vilken åldersgräns filmen kommer att få.
Resevation för ändringar av tider mm. För att säkerställa evenemangens tider se vår
hemsida

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

