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Snart höstlov och julen närmar sig..

I november kommer vi att visa en ny svensk spelfilm av den klassiska sagan om “Karl Bertil Jonssons julafton”.
När julen närmar sig, närmar sig också årets stora biohelg. Juldagen är stora premiärdagen för svenska
filmer, så även i år. Vi kommer visa två av dessa premiärfilmer. “Tills solen går upp” och “Utvandrarna”.
Personalen på Eklunda Bio vill passa på att önska alla God Jul & Gott Nytt År.

Hjärtligt välkomna - Eklunda Bio.

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

Sättunagatan 2 LINKÖPING
013 - 341 05 04 • www.reachtech.se

Ron rör om
Onsdag
70:-

3/11
7 år

Din bästa vän för alltid*
(*batteriets livslängd kan variera)

kl 15.00 & 19:00

Det här är berättelsen om den lite blyga skolkillen Barney och Ron, hans nya digitala
robotkompis som är tänkt att bli hans bästa vän.

Boris Godunov
Lördag
290:-

6/11
kl 15.00
Barntillåten

Opera

Operan är ett psykologiskt skådespel om människa och makt. Föreställningen utspelar sig
mot bakgrund av inbördeskriget på 1500-talet, som i historieböckerna kallas ”stora oredan”.

Familjen Addams 2
Söndag
70:-

7/11
7 år

Söndag
90:-

7/11
XX år

FRÅN MET I NEW YORK

Modest Musorgskij

Boris
Godunov
René Pape

OTREVLIGT ATT SE LIVEPABIO.SE
ER IGEN

kl 15.00

llas läskiga favoritfamilj är tillbaka i den animerade FAMILJEN ADDAMS 2. Morticia och
Gomez är upprörda över att deras barn växer upp, hoppar över familjemiddagar och är
totalt konsumerade av “skrämtid”.

23 Walks

OPERA PÅ BIO

kl 18.00

Fin, rolig, rar och romantisk berättelse om kärlek i den senare delen av livet. Vi får följa ett par i
sextioårsåldern som av en ren händelse lär känna varandra under 23 hundpromenader.

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

KOMMER PÅ BIO

Coda
Tisdag
90:-

9/11
XX år

kl 19.00

Sjuttonåriga Ruby är den enda hörande medlemmen i en döv familj - en CODA, ett barn till
döva vuxna (Children of Deaf Adults). Hennes liv kretsar kring att fungera som tolk för sina
föräldrar och arbeta på familjens fiskebåt varje dag före skolan med sin far och storebror.

Eternals
Söndag
90:-

14/11
XX år

kl 18.00

I Eternals får vi följa en grupp utomjordiska hjältar som har skyddat Jorden sedan tidernas
begynnelse. När monstruösa varelser sedan länge bortglömda i historien, mystiskt
återvänder, tvingas Eternals återförenas för att ännu en gång försvara mänskligheten.
E N R E S A I N I E N AV VÄ R L D E N S M E S T K Ä N D A A R K E O L O G I S K A P L AT S E R .
U P P TÄ C K H E M L I G H E T E R N A , B E R ÄT T E L S E R N A O C H M Ä S T E RV E R K E N .

P O M P EJ I
SYNDENS STAD
REGISSERAD AV

PAPPI CORSICATO

Pompeji - Syndens stad
Tisdag
120:-

16/11
XX år

kl 19.00

Konst

Dokumentärfilmen handlar inte bara om det berömda vulkanutbrottet, utan om staden själv.
Vi får lära oss hur invånarna levde sina liv och tillbringade sin fritid, om njutning, religion
och stadens slutliga öde.

MED

ISABELLA ROSSELLINI
SKY ARTS med BALLANDI och NEXO DIGITAL presenterar POMPEJI, SYNDENS STAD en SKY BALLANDI NEXO DIGITAL produktion med ISABELLA ROSSELLINI
exekutiva
skriven av ANDREA RIZZOLI JACOPO MAGRI PAPPI CORSICATO producenter sky DINO VANNINI GAIA PASETTO MARGHERITA PRINCIPE BARBARA FRIGERIO
exekutiva
sky arts BENEDETTA PINELLI producenter ballandi OGNJEN DIZDAREVIC MANUELA CALABRÒ PAPPI CORSICATO
JEAN ELIA MARIAROMANA CASIRAGHI uppdragsgivareexekutiv
chef
chef
redigering NATALIE CRISTIANI fotoregi LUIGI MARTINUCCI (aic) originalmusik av REMO ANZOVINO sky arte ROBERTO PISONI sky artS PHILIP EDGAR-JONES
producerad av ROBERTO PISONI för sky producerad av MARIO PALOSCHI och CLAUDIO MONTEFUSCO för ballandi producerad av FRANCO DI SARRO för nexo digital regisserad av PAPPI CORSICATO

KONST PÅ BIO
I SAMARBETE MED OCH MED
VETENSKAPLIGT STÖD FRÅN

LIVEPABIO.SE

Sagan om Karl Bertil Jonssons julafton
Söndag
70:-

21/11
XX år

kl 15.00

Karl-Bertils utstakade väg i livet är att bli som sin far. Men Karl-Bertils hjälte är Robin
Hood. I filmen kommer detta att tas ett steg längre. Den fattiga flickan Vera, hennes syster
på barnhemmet och den hänsynslösa barnhemsföreståndaren korsar alla Karl-Bertils väg.

Ghostbusters: Afterlife
Söndag
90:-

BIOPREMIÄR 19 NOVEMBER

21/11
11 år

kl 18.00

I filmen flyttar en ensamstående mamma med två barn till en liten stad. Snart börjar de
förstå att de har en koppling till de ursprungliga Ghostbusters - och att barnens morfar
lämnat efter sig ett hemligt arv.

Spartacuus
Lördag
250:-

27/11
7 år

kl 15.00

Balett

(Pris inkl fika i paus)

Spartacus är ett av Chatjaturjans mest berömda verk, och en av de allra yppersta på
Bolsjojs repertoar sedan 1960-talet. Cirka 2 timmar och 50 minuter inkl. 2 pauser.
LIVEPABIO.SE

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

House of Gucci
Söndag
90:-

28/11
XX år

kl 18.00

Filmen är inspirerad av den chockerande och sanna berättelsen om familjeimperiet bakom
det italienska modehuset Gucci. Under tre årtionden av kärlek, svek, dekadens, hämnd och
till slut mord får vi se vad ett namn betyder, vad det är värt och hur långt en familj kan gå.

Eurydike
Lördag
290:-

Opera

4/12
kl 19.00
(Pris inkl fika i paus)
Barntillåten

OPERA PÅ BIO
FRÅN MET I NEW YORK

Matthew Aucoin

Eurydike
Erin Morley

Joshua Hopkins

Högt upp i bergen i Colombia finns en förtrollad plats kallad Encanto.
Här, i ett magisk hus, bor den extraordinära familjen Madrigal där alla bär på
fantastiska förmågor. Förutom Mirabel.

Encanto
Söndag
70:-

FRÅN SKAPARNA AV

5/12
XX år

Drottning Margareta
5/12
11 år

OCH

kl 15.00

Högt upp i bergen i Colombia finns en förtrollad plats kallad Encanto.
Här, i ett magisk hus, bor den extraordinära familjen Madrigal där alla bär på
fantastiska förmågor. Förutom Mirabel.

Söndag
90:-

LIVEPABIO.SE

Möt familjen Madrigal,
där alla har magiska förmågor...
utom en.

BIOPREMIÄR 26 NOVEMBER
©2021 Disney Enterprises, Inc.

kl 18.00

Året är 1402 och en kvinna regerar över ett nytt nordiskt rike. Drottningen har enat Danmark, Norge och Sverige i en union, som hon styr genom sin adoptivson, Kung Erik. En
konspiration pågår och Margareta hamnar i ett omöjligt dilemma, som kan kosta henne allt.

Världens vackraste pojke
Tisdag
90:-

7/12
kl 19.00
Barntillåten

En osannolik resa genom strålande ljus och bottenlöst mörker. Det har gått 50 år sedan
Luchino Viscontis Döden i Venedig hade världspremiär och regissören utnämnde sin
Tadzio till “världens vackraste pojke”. Filmens skugga hänger fortfarande tung över Björn.

The book of vision
Söndag
90:-

12/12
XX år

”Drabbande … elegant”
DAGENS NYHETER, JACOB LUNDSTRÖM

”Skakande och vackert”
SVENSKA DAGBLADET, JEANETTE GENTELE

”MÄSTERVERK”
SIGGE EKLUND

”Omskakande … NÖDVÄNDIG ATT SE!”
SR P1, KULTURNYTT, NINA ASARNOJ

”HJÄRTSKÄRANDE … SUGGESTIV”
SVT KULTURNYHETERNA, FREDRIK SAHLIN

GP

TT

”Tankeväckande”

SYDSVENSKAN, ANNIKA GUSTAFSSON

AFTONBLADET

”Ömsint porträtt”

NYHETSMORGON TV4, WANDA BENDJELLOUL

”JAG ÄR HELT TAGEN”
KULTURBLOGGEN, ROSEMARI SÖDERGREN

en film av Kristina Lindström & Kristian Petri

kl 18.00

Eva lämnar sin lysande karriär som läkare för att studera medicinsk historia på ett
avlägset universitet. Hon vill kunna fokusera på att förstå sin egen natur, sin kropp,
sin sjukdom och sitt öde.

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

Clifford den stora röda hunden
Söndag
70:-

19/12
XX år

kl 15.00

När mellanstadieeleven Emily träffar en magisk djurräddare som ger henne en liten röd
valp, förväntar hon sig inte att vakna och hitta en gigantisk hund på över 3 m i sin lilla
lägenhet i New York City.

Spiderman - No way home
Söndag
90:-

19/12
XX år

kl 18.00

För första gången får vi följa vår favorithjälte Spider-Man utan sin mask, och hur han inte
längre kan separera sitt normala liv från riskerna med att vara en superhjälte.

Tills solen går upp
Juldagen
Juldagen
Onsdag
90:-

25/12
25/12
29/12
XX år

kl 15.00
kl 19.00
kl 19.00

I julklapp, av sin fru, får den bokintresserade Peder en bok från 1500-talet som handlar om
drömmar. Den magiska boken ger honom nyckeln till att bryta gränsen mellan dröm och verklighet så att man
i drömmenkan göra saker som inte är möjligt i den verkliga världen.
Vilka är tillbaka?

Bamse och vulkanön
Annadagen
Söndag
70:-

PÅ BIO I JUL!

26/12
2/1
XX år

kl 15.00
kl 15.00

Just som allt verkar vara lugnt och skönt hemma hos Bamse och hans vänner kommer ett
nödanrop från Skalmans gamla forskarkollega, biologen Beanka, som mystiskt verkar ha
försvunnit på en forskningsresa. Trots att Lille Skutt darrande försöker förklara varför det
alltid är dumt att åka på äventyr man inte riktigt vet hur de skall sluta.

Utvandrarna
Annadagen
Söndag
90:-

26/12
2/1
XX år

kl 19.00
kl 18.00

UTVANDRARNA är berättelsen om modet att ge sig ut i det okända. Hemma på gården i
Småland ser Kristina och Karl Oskar hur livet sinar. I väst hörs berättelser om en ny värld.
Om en chans att börja om. Om chansen till ett nytt bättre liv. Ett hopp tänds och Kristina
och Karl Oskar lämnar Sverige och beger sig på en resa utan återvändo.

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

