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Fåret Shaun Farmageddon
Söndag 27 okt kl 14.00
Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt 
äventyr. Den här gången kraschlandar en 
utomjording på gården och fåret Shaun tar 
på sig uppgiften att se till att den kommer 
hem igen innan en ondskefull organisation 
kan fånga den.

Maleficient 2 Ondskan 
Härskarinna
Tisdag   22 okt kl 19.00
Angelina Jolie och Elle Fanning repriserar 
sina roller som Maleficent och Aurora när 
historien fortsätter flera år efter handlingen 
i den första filmen. Vi följer den 
komplicerade relationen mellan Maleficent 
och den blivande drottningen Aurora. 
Tillsammans kämpar de mot nya 
motståndare för att skydda hedarna och de
magiska varelser som bor där.

Tills Frank skiljer oss åt
Fredag  25 okt kl 19.00
Söndag 27 okt kl 17.00
Vera börjar närma sig sin 40-årsdag och 
har tröttnat på singellivet och längtar efter 
den stora kärleken. Hon är visserligen 
dödligt kär i sin charmige kollega Frank, 
men han har redan en tjej... Hennes 
livscoach börjar tröttna och tycker det är 
dags att Vera sänker sina krav, mållåser på
en hyfsad kille och sätter fart på sitt liv. En 
komedi om beslutsångest, längtan efter att 
hitta den rätte och om hur små vita lögner 
leder till oväntade situationer utom all 
kontroll.

Terminator Dark Fate
Fredag 25 okt kl 22.00
Tisdag  29 okt kl 19.00
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.

Familjen Addams
Fredag  1 nov kl 19.00
Söndag 3 nov kl 14.00
Ett animerat äventyr med den besynnerliga
familjen Addams. Familjen består av pappa
Gomez och hans fru Morticia, onkel Fester,
farmor och barnen Pugsley och 
Wednesday, husets butler Lurch samt den 
vandrande handen Thing.

Quick
Söndag 3 nov kl 17.00
Tisdag   5 nov kl 19.00
QUICK är en gripande journalistisk thriller 
som bygger på den fängslande och sanna 
historien bakom en av Sveriges största 
rättsskandaler. Det är historien om två 
grävande journalister som ensamma 
bestämmer sig för att ta sig ann lögnerna 
som fällde Thomas Quick - rättsväsendets,
psykiatrins och framför allt hans egna. I 
början av 2008 kunde ingen tänkas sig att 
kannibalen och seriemördaren.Thomas 
Quick.

Jag kommer hem till jul
Fredag    8 nov kl 19.00
Söndag 10 nov kl 17.00
Världsstjärnan Simon kommer hem till 
Sverige för att fira jul. I det lilla samhället 
han växte 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.

Förfärliga Snömannen
Söndag 10 nov kl 14.00
Söndag 17 nov kl 14.00
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.

Midway
Tisdag 12 nov kl 19.00
Fredag 15 nov kl 19.00
Den episka och sanna berättelsen om en 
underbemannad amerikansk flotta och de 
modiga marinsoldater och piloter som 
segrade över en mäktig motståndare. Med 
demokrati och frihet på spel besegrade de 
över den japanska flottan vid slaget om 
Midway, en av de mest anmärkningsvärda 
striderna som svängde de allierade mot 
seger i Stilla havet under andra 
världskriget.

Le Mann´s 66
Söndag 24 nov kl 17.00
Tisdag   26 nov kl 19.00
Oscarbelönade Matt Damon och Christian 
Bale spelar huvudrollerna i den otroliga 
men sanna historien om bildesignern 
Carroll Shelby (Damon) och föraren Ken 
Miles (Bale) som tillsammans bygger en 
revolutionerande racerbil för att utmana 
Ferrari under 24-timmarsloppet i Le Mans 
1966.

Knives Out
Fredag 29 nov kl 19.00
När den berömda kriminalförfattaren 
Harlan Thrombey (Christopher Plummer) 
hittas död på sin egendom strax efter sin 
85-årsdag, landar på något mystiskt sätt 
uppgiften att utreda mordet hos den 
nyfikne och lättsamme detektiven Benoit 
Blanc (Daniel Craig). Med såväl Harlans 
dysfunktionella familj som hans hängivna 
personal på listan över misstänkta, tvingas 
Blanc slingra sig genom ett nät av lögner 
och villospår för att avslöja sanningen om 
Harlans allt för tidiga död.

LIVE

En svensk rockhistoria - Kom ner 
från taket
Lördag 26 nov kl 16.00

Sagan om Karl-Bertil Johnsson jul
Lördag 30 nov kl 14.00
Anna Vnuk regisserar den tokhyllade och 
fantasifulla musikalversionen av Tage 
Danielssons och Per Åhlins älskade 
julklassiker. Finurliga nyskrivna sångtexter 
av Henrik Dorsin, som också är 
uppsättningens mycket aktive berättare på 
scen, samt musik av Carl Bagge.

Förköp även dina biobiljetter på bio.se/saga samt se kommande filmer OBS! ev ändringar.


