Bioprogram | Kårsta Ekskogens bygdegård

1 av 8

http://www.kebygdegard.se/saga-bio/bioprogram-29315061

BIOPROGRAM
Boka din biljett till höger - reservationen gäller fram till 15 minuter innan föreställningens
början. Du kan även betala dina biljetter i förskott om du vill - sätt in summan på plusgiro
756188-9. Glöm inte uppge ditt namn.
Om du vill SWISHA är numret 123-181 44 66. Skriv vilken film det avser.
Vill du boka över telefon så ring 0704-343235.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet - både vad gäller tider och innehåll.
Bioprogram Jan 2019.pdf 303 KB

Vecka 02 2019
10 januari 2019
Bohemian Rapsody kl.19

Bohemian Rhapsody är en hyllning till Queen, deras musik och frontman Freddie Mercury, en
artist som med sin utlevande stil blev ett av de största namnen inom rock. Trots att bandet
revolutionerade rockmusiken och gjorde stilbildande musikvideor långt före MTV-eran, ledde
Mercurys självförbrännande livsföring till ofrånkomliga slitningar inom Queen och i
förlängningen en sjukdom som långsamt bröt ner sångaren. Under Live Aid-galan var det dock
Mercurys dompterande av en världsomspännande publik som stal showen och befäste Queen
som en av rockens allra viktigaste inspiratörer.
Biografi, Drama, Musik Ej granskad
Biljettpris 110 kr
13 januari 2019
Halvdan Viking kl.15

Halvdan Viking är elva år och bor i Östbyn med smeden Björn efter att hans pappa gett sig av
på plundringsfärd. Men Halvdan är ingen "riktig” viking. Han haltar, har dåligt självförtroende
och saknar en vän. I närheten av Östbyn ligger Västbyn. De båda byarna har legat i fejd med
varandra så länge man kan minnas och det är förbjudet att befinna sig på fel sida av älven som
delar de två byarna. En dag i skogen möter Halvdan plötsligt den orädda kungadottern Meia
från fiendebyn Väst. Trots att de inte får träffas spirar en oväntad vänskap fram mellan dem.
När Västbyn planerar ett anfall på Östbyn förstår vännerna att allt hänger på dem om det ska
stoppas i tid. Men har de tillräckligt med mod och list för att göra det som krävs utan att ta till
vapen?
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1 tim 31 min Familj Från 7 år
Biljettpris 90 kr
13 januari 2019
Sing-a-long - Mamma Mia Here we go again! kl.18

Vill du göra den mörka vintern lite ljusare och mindre tråkig? Släpp loss till sing-along
varianten av Mamma Mia: Here We Go Again. Sing along innebär, precis som det låter, att du
sjunger med i alla låtar! Ingen behöver heller vara orolig för att glömma bort texten för den
visas på duken tillsammans med en markör som visar vad som ska sjungas när. Välkommen till
en härlig och musikalisk biokväll.
1 tim 54 min Musikal Barntillåten
Biljettpris: 140 kr

Vecka 03 2019
17 januari 2019
Cold War kl.19

När pianisten Wiktor och sångbegåvningen Zula möts i Polen drabbas de av en omedelbar,
passionerad förälskelse. Den återhållsamme Wiktor har finkulturell bakgrund medan
temperamentsfulla Zula är van att slåss ur underläge. De förenas av kärleken till musik och en
attraktion som varken geografiska avstånd eller tidens tand rår på, men deras relation blir lika
destruktiv som oundviklig. I Polen tvingas Wiktor och Zula bli en del av Sovjets
propagandamaskin, när de ser chansen att fly till Paris fattar de beslut som kommer att forma
bådas liv. Pawel Pawlikowski, som regisserade Oscarvinnaren Ida, ligger bakom denna
makalöst vackra kärlekshistoria med efterkrigstidens Europa som fond. Pawlikowski
inspirerades av sina föräldrars kärlekshistoria när han skapade Cold War, som genomsyras av
cool jazz, stormiga känslor och magiskt svartvitt foto.
1 tim 28 min Drama, Romantik Från11 år
Biljett: 110 kr

Vecka 04 2019
24 januari 2019
Green Book kl.19
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År 1962, när nattklubbsvärden/utkastaren Anthony "Tony Lip" Vallelonga tillfälligt befinner
sig utan arbete, går han med på att köra musikern Dr. Don Shirley på en tvåmånaders turné i
djupaste amerikanska södern. Förvånad över att upptäcka att doktorn är afroamerikansk och
inte en vanlig doktor, är Tony till en början ovillig att ta jobbet, men lönen är för bra för att
tacka nej till. Doctor Shirley är välutbildad, raffinerad, konstnärlig, talar flera språk och
innehar tre doktorstitlar. Från början så har de båda mycket olika uppfattning om allt från mat
till musik, men finner snart att de båda också befinner i en värld som ser ner på dem båda - och
där börjar en oväntad vänskap. Green Book är en varmhjärtad, rolig och underhållande
roadmovie om två väldigt olika och viljestarka män som bryter igenom rasskillnader,
samhällsklass och utbildning för att skapa ett djupt och bestående vänskapsband. När de står
över antaganden och stereotyper demonstrerar parets osannolika allians den livsföränderliga
kraften av tolerans och tvärkulturell förståelse - två starka värden som resulterade i
inspirerande livslång vänskap.
2 tim 10 min Komedi, Drama Från7 år
Biljett: 110 kr
27 januari 2019
Mary Poppins kommer tillbaka kl.15 Eng tal, Sv text

Emelie Blunt är Mary Poppins, den praktiskt taget helt perfekta barnsköterskan med unika
magiska färdigheter. Hon kan förvandla den tråkigaste uppgift till ett oförglömligt, fantastiskt
äventyr. I den här helt nya uppföljaren kommer Mary Poppins tillbaka för att hjälpa nästa
generation i Banks-familjen hitta den glädje som saknas i deras liv. Den gåtfulla
barnsköterskan får hjälp av sin vän Jack, en optimist som har till yrke att tända lamporna på
Londons gator, och som sprider både ljus och glädje.
2 tim 11 min Familj, Musik, Komedi Barntillåten
Biljettpris 90 kr
27 januari 2019
Boy Erased kl 18

En nutidsberättelse om hur Garrard Conleys som 19-åring outades som gay för sina
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fundamentalistiskt kristna föräldrar. Han ställdes inför valet att antingen förskjutas av familjen
eller delta i kyrkans konversionsterapi för att ”bota” hans homosexualitet och omvända honom
till heterosexuell. Filmen är baserad på Garrard Conleys hjärtskärande självbiografi ”Boy
Erased: A Memoir” från 2016.
Biografi, Drama Ej granskad
Biljettpris 110 kr

Vecka 05 2019
31 januari 2019
Lyckligare kan ingen vara kl.19

Fem par i olika generationer. Deras liv vävs samman av tillfälligheter men ibland genom
mycket avsiktliga val där den gemensamma drivkraften är sökandet efter kärlek. Vi har Robert
och Josefin vars äktenskap gått i stå när Robert av en slump springer på sin första stora kärlek
Sofia. Gamla känslor blossar upp och Robert vet inte vilket ben han ska stå på. Bloggerskan
Ebba ska föda och förvecklingar uppstår som barnmorskan Maria dras in i. Hon blir kär i
mannen hon precis skällt ut, men har svårt att visa sina känslor. Pensionären Ulf med sin hund
Darwin har med åren blivit tvär i väntan på att den rätta ska dyka upp. Men när han träffar
Claudia spirar känslorna.
1 tim 52 min Komedi, Romantik Barntillåten
Biljett:. 110 kr

Vecka 06 2019
10 februari 2019
Röjar Ralf krashar internet kl.15

I detta nya äventyr lämnar Ralph och Vanilja sin spelhall och beger sig in i den outforskade,
vidsträckta och spännande internetvärlden, som kanske eller kanske inte kommer överleva
Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von Sockertopp, båda två från
videospelsvärlden, sätter allt på spel när de ger sig ut på ”world-wide-webben” för att leta
reservdelar till Vaniljas videospel, Sockerkick. De visar sig vara svårare än de tror och
tillsammans måste de ta hjälp av internets invånare för att hitta det de letar efter.
Animerat, Äventyr, Komedi Ej granskad
Biljettpris 90 kr
10 februari 2019
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The Wife kl.18

Joan Castleman 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.
1 tim 41 min Drama Från7 år
Biljett: 110 kr

Vecka 07 2019
14 februari 2019
Britt-Marie var här kl.19

Britt-Marie är inte alls någon ordningsfascist. Det är bara det att smuts och oorganiserade
besticklådor får henne att skrika på insidan. När hon 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 den ölstinkande 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. Britt-Marie var här
är årets stora feelgood-drama som filmatiseras efter ännu en succéroman av Fredrik Backman,
författaren bakom En man som heter Ove. För regin står Tuva Novotny som därmed gör sin
första svenska långfilm.
Ej granskad Drama
Biljettpris 110 kr

Vecka 08 2019
24 februari 2019
Röjar Ralf krashar internet kl.15
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I detta nya äventyr lämnar Ralph och Vanilja sin spelhall och beger sig in i den outforskade,
vidsträckta och spännande internetvärlden, som kanske eller kanske inte kommer överleva
Ralfs röjande. Bråkstaken Ralf och hans kompis Vanilja von Sockertopp, båda två från
videospelsvärlden, sätter allt på spel när de ger sig ut på ”world-wide-webben” för att leta
reservdelar till Vaniljas videospel, Sockerkick. De visar sig vara svårare än de tror och
tillsammans måste de ta hjälp av internets invånare för att hitta det de letar efter.
Animerat, Äventyr, Komedi Ej granskad
Biljettpris 90 kr
24 februari 2019
The Mule kl.18

Earl Stone, en fattig och ensam man i 80-årsåldern, blir erbjuden ett jobb som chaufför. Det
låter enkelt, men vad Earl inte vet är att han precis har tagit jobbet som knarkkurir åt den
mexikanska kartellen. Han gör det bra – så bra att han får större leveranser och blir tilldelad en
handler. Han är dock inte den enda som håller koll på Earl då han också hamnat på den
hårdföre DEA-agenten Colin Bates radar. Även om pengar inte längre är ett problem så börjar
så småningom hans tidigare misstag göra sig påminda, och det är osäkert om han hinner ställa
allt tillrätta innan polisen eller kartellens torpeder hinner ikapp honom.
Ej granskad Drama
Biljettpris 110 kr

Vecka 09 2019
28 februari 2019
Eld och lågor kl.19

Året är 1940 och på var sin sida om Allmänna gränd på Djurgården ligger två konkurrerande
nöjesparker, det tjusiga Gröna Lund med karuseller för barnfamiljerna och det simpla
Nöjesfältet med billig öl, levande musik och lättklädda damer. De två ägarfamiljerna har legat i
öppen strid med varandra i decennier, men allt förändras natten då de unga arvtagarna, John
och Ninni, inleder en förbjuden kärlekshistoria. I skuggan av ett rasande världskrig, trappas
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konflikten mellan familjerna upp i samma takt som kärleken mellan John och Ninni blomstrar
allt kraftfullare.
1 tim 43 min Drama, Romantik Från 15 år
Biljettpris 110 kr

Vecka 16 2019
21 april 2019
Dumbo - live action kl.15

I Disneys nya spelfilm möter vi Holt Farrier (Colin Farrell) en f.d. cirkusstjärna som, när han
återvänder från kriget, upptäcker att hela hans liv vänts upp och ner. Cirkusdirektören Max
Medici (Danny DeVito) anställer Holt för att ta hand om en nyfödd elefant, vars
överdimensionerade öron gör honom till åtlöje på den inte alltför framgångsrika cirkusen. När
Holts barn upptäcker att Dumbo kan flyga får de omedelbart besök av den övertygande
entreprenören V.A. Vandervere (Michael Keaton) och trapetskonstnären Collette Marchand
(Eva Green) vilka vill göra en stor stjärna av den annorlunda lilla elefanten.
Familj, Äventyr Ej granskad
Biljettpris 90 kr
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