Bioprogrammet vintern 2017

Vinter

Bio Kontrast Årsta Folkets Hus
Här är vinterns program för Bio Kontrast. Några saker som är bra att veta: Biljettförsäljningen
börjar 45 minuter innan filmen. Cafébio innebär att man kan köpa fika. Knattebio är filmer
som lämpar sig för de minsta. Nu tar vi kortbetalning i kassan. Välkommen på bio!
Film för vuxna

Barnmatiné

Trollvinter i Mumindalen

Den eviga vägen

Söndag 10 december kl 15.00 50 kr

Söndag 10 december kl 19.00 70 kr
Tisdag 12 december kl 13.00 60 kr cafébio

Det är vinter, men Mumintrollet vill inte gå i ide, han vill
undersöka vintern. Han upptäcker att märkliga varelser
går omkring och väntar på en märklig och efterlängtad
gäst. Gästen kallas för Julen och Mumintrollen får lära sig
allt om den fantastiska juletiden.
1 tim 20 min, barntillåten

Tjuren Ferdinand

Den stora tjuren med ett stort hjärta, som hellre luktar på
blommor än stångas med de andra tjurarna. En dag förs
han bort för att delta vid tjurfäktningar. Fast besluten att
återvända till sin familj samlar han ett udda gäng och ger
sig ut på ett fantastiskt äventyr.
Längd och åldersgräns okända
Tisdag 26 december kl 15.00 50 kr

Alltihop utspelas en sommar på ett musikläger där
barnen varje morgon kryper ut ur sina tält och samlas till
dagens repetitioner. Det ska naturligtvis bli konsert så
småningom, men vägen dit är randad av både passioner
och komplikationer.
46 min, barntillåten, knattebio
Söndag 7 januari kl 15.00 40 kr
Söndag 7 januari kl 16.30 40 kr

En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita
duken! Vi får följa de tre paren i en komedi om kärlek,
barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i
Torekov.
1 tim 44 min, barntillåten

Ted

Ted är en berättelse om en av vår tids största kompositörer,
hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken
och till livet. Hans musik har på många sätt definierat
svensk pop, med genialiska texter fyllda med liv, kärlek,
smärta och hopp.
Längd och åldersgräns okända
Söndag 7 januari kl 19.00 70 kr
Tisdag 9 januari kl 13.00 60 kr cafébio

Gordon & Paddy

En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste
fånga tjuven. Om han bara hade en assistent, en liten,
snabb och duktig polisassistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet.
1 tim 2 min, barntillåten
Söndag 21 januari kl 15.00 50 kr

God’s Own Country

Johnny lever ett destruktivt liv för att klara av landsbygdens tristess och faderns dåliga humör. Gården har behov
av mer arbetskraft och en rumänsk gästarbetare anställs.
Passion uppstår mellan de två unga männen, och de börjar
se möjligheten till en ljusare framtid.
1 tim 44 min, från 11 år
Söndag 21 januari kl 19.00 70 kr
Tisdag 23 januari kl 13.00 60 kr cafébio

Jazzoo-festen

I en glänta i skogen hålls en sjungande fest. Rovdjur och
växtätare, stora djur och små. Alla partajar ihop. Men hur
kommer det sig? En klocka går baklänges och därmed
vrids tiden bakåt, till en tid för inte så länge sedan.
30 min, barntillåten, knattebio
Söndag 4 februari kl 15.00 40 kr
Söndag 4 februari kl 16.30 40 kr

120 slag i minuten

Politik och passion i 90-talets Paris. Trots att AIDS
fortsätter att skörda offer är hjälpen återhållsam. Frustrationen växer bland aktivisterna som tvingas ta till spektakulära metoder för att dra uppmärksamhet till frågan.
2 tim 20 min, från 11 år
Söndag 4 februari kl 19.00 70 kr
Tisdag 6 februari kl 13.00 60 kr cafébio

Fyra kortfilmer om den populäre Alfons Åberg, efter
Gunilla Bergströms böcker. ”Kalas, Alfons”, ”Listigt,
Alfons Åberg”, ”Alfons och hemlige Mållgan” och ”God
natt, Alfons Åberg”.
40 min, barntillåten, knattebio
Söndag 18 februari kl 15.00 40 kr
Söndag 18 februari kl 16.30 40 kr

Solsidan

Tisdag 26 december kl 19.00 70 kr

Bland tistlar

Kalas, Alfons!

1930 våldskjutsar Lapporörelsen misstänkta kommunister
till gränsen. Jussi lyckas fly från sina mördare till Sovjet där
han får en ny identitet, arbetsplats och fru. Under Stalins
styre förvandlas arbetarnas uppbyggda paradis till ett
helvete som får döden att framstå som en lättnad.
1 tim 43 min, från 15 år

Darkest Hour

En spännande och verklighetsbaserad berättelse som
utspelar sig i början av andra världskriget. Medan de tyska
styrkorna brer ut sig över Europa, måste Winston Churchill
ta sig igenom sitt livs mörkaste timme genom att samla en
nation, och försöka förändra världshistorien.
2 tim 5 min, åldersgräns okänd
Söndag 18 februari kl 19.00 70 kr
Tisdag 20 februari kl 13.00 60 kr cafébio

Kassan och godiskiosken öppnar 45 minuter innan föreställningen. Biljetter kan inte bokas eller köpas i förväg. Välkommen!

Du vet väl att vi har en facebooksida?
facebook.com/biokontrastarsta

