Centrumbiografen i Skänninge
Peter och draken Elliott 1 tim. 42 min
I många år har träsnidaren Mr Chameleon
underhållit traktens barn med sina historier
om den farliga draken som bor i skogen. För
hans dotter Grace, är dessa berättelser historier, tills hon möter Peter som lever i
skogen tillsammans med draken Elliott.

01 nov tis

14:00

Trolls

Tisdag 1 nov
Peter och draken Elliott 70 kr
Onsdag 2 nov

1 tim.32 min

14:00 70kr sv.tal
15:00 70kr sv.tal

Trolls

70kr

Torsdag 3 nov
Siv sover vilse

60kr

Alla filmer börjar kl.14
Morran och Tobias

Siv sover vilse

1 tim.19 min

Den väldigt fantasifulla Siv ska för första
gången sova över hos sin nya kompis Cerisia. Men med hjälp av två grävlingskompisar
som dyker upp mitt i natten, är hon med om
fantastiska äventyr.

03 nov tors

HÖSTLOVS FILM

70 kr

Poppy, den optimistiska ledaren av Trolls,
och hennes totala motsats, Kvist. Tillsammans måste de ge sig ut på ett äventyr långt
bort från den enda värld de känner till.

02 nov ons
13 nov sön

14:00 60kr sv.tal

04 nov fre
06 nov sön
07 nov mån
14 nov mån

19:00
18:00
14:00
19:00

90kr sv.tal
90kr sv.tal
90kr sv.tal
90kr sv.tal
1 tim.27 min

Storkarna levererar bebisar... eller gjorde
det. Nu levererar de paket åt ett globalt internetföretag. Av misstag skapas ett litet barn.
Junior och Tulip ut på en bebis-leverans.

Är du intresserad att hyra biosalongen
för familjeträff barnkalas, se sport osv.
Ring oss! 070-30 50 998

06 nov sön



1 tim.39 min

Efter en incident med en luftballongsbrännare råkar Morran och hennes son Tobias,
bränna ned det hus som varit deras hem i 34
år. Med en husvagn på släp fylld med sotigt
bohag går flytten till det nya hemmet.

Storkarna

Hyra bion?

Lokalen är
handikappanpassad
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dokumentär

1 tim.20 min

Filmaren Sara Broos bjöd sin mamma,
konstnären Karin Broos, på en semesterresa i samband med hennes 60-årssdag.
En djupt personlig film

09 nov ons
28 nov mån

14:00 90kr
14:00 90kr sv.text

Flykten till framtiden

1 tim.39 min

Året är 1973 och 22-årige Svante lider av ett
hjärtfel och får beskedet att han bara har
några dagar kvar att leva. Mitt i bedrövelsen
öppnar sig plötsligt en oväntad möjlighet att
resa till framtiden – till år 2016.

11 nov fre
13 nov sön
14 nov mån
21 nov mån

19:00
18:00
14:00
19:00

90kr
90kr
90kr sv.text
90kr

Dagen efter denna

1 tim.40 min

Nathalie lever ett lugnt och stabilt liv i Paris,
med två vuxna barn och gift sedan 25 år.
När hennes man lämnar henne och hennes
sjuka mamma blir allt sämre, tar sig hennes
liv en kraftig vändning

16 nov ons

14:00 90kr

Våra sponsorer

Nu har vi bytt namn från Sjunnessons till

- GarnFia -

15:00 70kr sv.tal

Skänninge biografen
Arr Biografförening GalaXen
skanningebio@gmail.com

Speglingar

Kassan öppnar 30 min
före föreställningen
Reservation för programändringar
Utgivare av biobladet är
Biografföreningen Galaxen

070-30 50 998
www.centrumbiografen.nu

Vill du hyra biosalongen?
Ring oss!

Centrumbiografen i Skänninge
Fantastiska vidunder
och var man hittar dem
Magizoologen Newt Scamander anländer till
New York. Han träffar världslingen Jacob
och upptäcker att flera fantastiska vidunder
rymt. Dessa kan skapa problem i både trollkarlarnas och världslingarnas värld.

16 nov ons
18 nov fre
20 nov sön

18:00 90kr
19:00 100kr 3D
15:00 90kr

Hacksaw Ridge

2 tim.11min

Baserad på berättelsen om kampen om japanska fästet Hacksaw Ridge, under Andra
världskriget. Hjälten som vände slaget var
en soldat som vägrade att bära vapen,
militärläkaren Desmond T Doss.

20 nov sön
21 nov mån

18:00 90kr
14:00 90kr
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BIO KONTRAST
Kiki

26 okt

En inblick i kiki-scenen – en subkultur av
HBTQ-ungdomar i New York. De finner i
kiki en fristad från omvärldens rasistiska,
homo- och transfobiska förtryck.

Under sanden

Kassan öppnar 30 min
före föreställningen
Reservation för programändringar
Utgivare av biobladet är
Biografföreningen Galaxen

Pettsson och Findus
– Juligheter

1 tim.20min

Pettson lovar att det ska bli den bästa julen
någonsin! Men han gör illa foten. Grannarna
erbjuder sig att hjälpa dem, men Pettson
tackar nej. När Findus gör ett försök att rädda julen håller han på att ställa till det.

27 nov sön
18 dec sön

14:00 70kr
15:00 70kr

09 nov

Efter andra världskrigets slut förs en
grupp unga tyska krigsfångar till Danmark
för att desarmera de två millioner minor
som har spridits ut längs den danska västkusten.

Idol

23 nov

Idol bygger på historien om den unge
Mohammad i Gaza som drömmer om att
komma till Kairo och sjunga i operahuset.

Rogue one: a star wars story
I en tid fylld av konflikter slår sig en grupp
osannolika hjältar sig samman för att
genomföra ett livsfarligt uppdrag: att stjäla
ritningarna till Dödsstjärnan, Imperiets ultimata förstörelsevapen.

14 dec ons
16 dec fre
18 dec sön

18:00 100kr
19:00 110kr 3D
18:00 100kr

Filmerna börjar kl.18:30
Pris 70kr
Våra sponsorer

The Accountant

Våra sponsorer
2 tim.8 min

Christian Wolff är ett matematiskt geni med
mer gemensamt med siffror än människor.
Hans revisorfirma är en front för hans frilansjobb där hans kunder är några av världen farligaste kriminella organisationer.

27 nov sön 18:00

Stora torget i Skänninge



Lokalen är
handikappanpassad
 

90kr

Skänninge biografen


Arr Biografförening GalaXen
skanningebio@gmail.com

070-30 50 998
www.centrumbiografen.nu

Stora torget i Skänninge

Vill du hyra biosalongen?
Ring oss!

