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Nu börjar säsongen för bion igen.
Nu hoppas vi att ni hittar tillbaka till oss efter en förhoppningsvis skön sommmar med semester osv.
Som vanligt visar vi en blandning av bio, opera och konst.
Välkomna tillbaka till bion i Bestorp
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Dumma mej 3 (Sv. tal)
Söndag 24/9
70:-		
7 år

kl 15.00

Teamet bakom filmsuccéerna, Dumma mej 1, 2 och Minionerna återvänder för
ytterligare ett äventyr med Gru, Lucy och deras bedårande döttrar, Margo, Edith
och Agnes - och förstås minionerna. I DUMMA MEJ 3 får vi möta en ny figur,
skurken Balthazar Bratt, en före detta barnstjärna som nu vuxit upp och blivit
besatt av karaktären han spelade på 80-talet.

Dunkirk

Söndag 24/9
90:-		
15 år

AV REGISSÖREN TILL

THE DARK KNIGHT-TRILOGIN, INCEPTION OCH INTERSTELLAR

kl 18.00

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.

EN FILM AV

CHRISTOPHER NOLAN

E N HÄN DE LS E SOM FOR MADE VÅR VÄR LD

B IOP R E M IÄR 1 9 J U LI
VI SAS ÄVE N I

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

Tillbaka till Montauk
Söndag 1/10 kl 18.00
90:-		
Barnt.

Stellan Skarsgård är tillbaka i en värmande, vemodig och eftertänksam film om
de olika val vi gör längs livets stig. Och hur livet kunnat se ut om vi valt andra
vägar.
I slutet av 1990-talet befinner sig författaren Max på en signeringsturné i USA när
han blir förälskad i den yngre Rebecca och spenderar några av sitt livs lyckligaste
och mest passionerade dagar med henne i Montauk, längst ute på Long Island.
Alltför snart skiljs de åt. Max åker hem till sin fru och gömmer undan sin längtan
efter Rebecca så långt bak i hjärtat han kan, men kan inte motstå att glänta på
minnet av henne ibland.
Sjutton långa år senare återvänder Max till New York för att göra promotion för ännu en av sina böcker. Mot
alla odds stöter han återigen ihop med Rebecca, och de beger sig iväg på ännu en resa till Montauk. Frågan
är om deras känslor för varandra klarat tidens test? Och om så är fallet? finns det ännu tid att styra in på den
stig som de kanske borde valt redan sjutton år tidigare?

Norma

Lördag 7/10
kl 19.00
275:Inkl pausfika

Opera

(205:- för ungdomar under 26 år)

Eklunda Bio livesänder Bellinis Norma från Metropolitan i New York med Sondra Radvanovsky i huvudrollen.
Den 7 oktober 19.00 öppnar den Met-säsongen.
Säsongen inleds med en nyuppsättning av Bellinis Bel canto-opera Norma med Sondra Radvanovsky. En roll
som hon hyllades för på Met 2013 liksom vid Canadian Opera Company, San Francisco Opera, Bayerische
Staatsoper Gran Teatre del Liceu och Lyric Opera of Chicago.
Därmed är hon en av världens ledande uttolkare av den ikoniska rollen. Joyce DiDonato är Normas kollega
och konkurrent Adalgisa, Joseph Calleja är Pollione och Matthew Rose spelar Oroveso. Carlo Rizzi dirigerar
och Sir David McVicar regisserar den nya uppsättningen..

Big Foot Junior (Sv. tal)

MÖT EN HELVILD FAMILJ

Söndag 8/10
70:-		
7 år

studiocanal och nwave pictures presenterar
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ALLA
TALAR
SVENSKA

kl 15.00

Den 13-årige ensamvargen Adam ger sig ut på ett strapatsfyllt äventyr för att lösa
mysteriet med sin försvunna pappa. Det tar inte lång tid innan han upptäcker att
hans pappa inte är någon annan än den legendariske Bigfoot, som har gömt sig i
vildmarken i åratal för att skydda sig själv och sin familj från HairCo, ett
jätteföretag som vill göra vetenskapliga experiment med Bigfoots speciella DNA.
När Adam återförenats med sin pappa inser han att även han har begåvats med
superkrafter som överträffar hans vildaste fantasi. Men HairCo är dem snart hack
i häl. Adams fotspår i skogen leder dem rakt mot Bigfoots gömställe...

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

Kingsman: The Golden Circle
Söndag 8/10
90:15 år

med

Söndag 15/10
90:-		XX år

och

kl 18.00

I nya actionkomedin Kingsman: The Golden Circle står våra hjältar, vars
yttersta mål är att hålla världen säker, inför en ny utmaning. När deras
huvudkontor förstörs hålls världen gisslan och de upptäcker att det finns en
allierad spionorganisation i USA som heter Statesman.Tillsammans med den nya
spionorganisationen sätts deras styrka och intelligens på prov. Allt för att lyckas
besegra deras gemensamma fiende och slutligen kunna rädda världen.
Något som verkar ha blivit vardagsmat för Eggsy?.

Korparna

och

BIOPREMIÄR 22 SEPTEMBER
SE DEN I 3 D

kl 18.00

Agne sliter hårt för att få gården att gå runt. ett arbete som nöter på honom både
fysiskt och psykiskt. Pressen ökar ytterligare när arrendeägaren vill modernisera och hotar att säga upp
arrendet. Agnes familj har brukat gården i generationer och han har tagit för givet att äldste sonen Klas ska ta
över när han själv inte längre orkar. Klas däremot vill inte gå i faderns fotspår, men vill inte heller lägga
ytterligare börda på sin far. En man som redan verkar ha fått nog av verkligheten. Frågan är hur länge man
kan skjuta upp det oundvikliga?

Borg

Tisdag 17/10
90:7 år
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kl 19.00

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.
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Bilar 3 (Sv. tal)
Söndag 22/10
70:-		Barnt.

kl 15.00

När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en ny blixtsnabb
generation racers befinner han sig helt plötsligt utestängd från den sport han
älskar. För att komma tillbaka in i matchen får han hjälp av en ung och
tävlingsinriktad racertekniker, Cruz Ramirez, som även hon har sin egen plan för
att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den en gång så fenomenale Hudson
Hornet och ett par oväntade svängar. Han bevisar att #95 fortfarande är att räkna
med när det verkligen gäller!.

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

Vilken jävla cirkus
Söndag 22/10 kl 18.00
90:- xx år

Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat sitt livs
stora kärlek Agnes. Med världen på sina axlar cyklar han en dag för fort och kör
omkull. Hugo faller handlöst mot marken, svimmar av, och vaknar upp på det
mest udda ställe - i en cirkusvagn! Den visar sig tillhöra den vänlige och
tankspridde cirkusdirektören Casall. En ny värld öppnar sig med otaliga
karaktärer som lever ett liv långt bortom vardagen. En kock som inte kan laga
mat, en clown som är mer arg än glad och? vackra, mystiska Anna . Vem är hon?
Långsamt öppnas dörren till ett nytt och annorlunda liv. Men vågar Hugo ta steget?

Hieronymus Bosch

Konst

Tisdag 24/10 kl 19.00
120:Barnt.

Premiär på säsongens första Konst på bio: Hieronymus Bosch och hans märkliga
värld, från serien Exhibition on Screen.
Inspelad på Noordbrabants Museum, Den Bosch.
Med anledning av att det är 500 år sedan Hieronymus Bosch dog, arrangerades utställningen Hieronymus
Bosch – Genius Vision på Het Noordbrabants Museum (13 februari – 8 maj 2016).
Det är den största Bosch-retrospektiven någonsin.

Superswede - en film om Ronnie Peterson
Söndag 29/10 kl 18.00
90:- 7 år

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

