Bioprogrammet våren 2018

Vår

Bio Kontrast Årsta Folkets Hus

Här är vårens program för Bio Kontrast i Årsta Folkets Hus. Biljettförsäljningen börjar 45 minuter innan
filmen. Vi tar kortbetalning i kassan. Cafébio innebär att man kan köpa fika. Knattebio är kortare filmer
som lämpar sig för de allra minsta. Välkommen på bio!
Film för vuxna

Barnmatiné

Vad hände, Alfons Åberg – Kompisfilmen

Nytt knattepaket med tre Alfons-filmer för våra yngsta
besökare: Vem räddar Alfons Åberg, Där går Tjuv-Alfons
och Alfons och odjuret.
32 min, barntillåten, knattebio
Söndag 4 mars kl 15.00 40 kr
Söndag 4 mars kl 16.30 40 kr

The Nile Hilton Incident

Kairo 2011, upptakten till den arabiska våren. Fares Fares
spelar en polis som utreder en känd sångerskas död, vilket
visar sig vara mycket mer komplicerat än vad han kunnat
föreställa sig. Vinnare av Guldbaggen för Bästa Film 2017.
1 tim 51 min, från 15 år
Söndag 4 mars kl 19.00 70 kr
Tisdag 6 mars kl 13.00 60 kr cafébio

Djungelgänget

The Post

Söndag 18 mars kl 15.00 50 kr

Söndag 18 mars kl 19.00 70 kr
Tisdag 20 mars kl 13.00 60 kr cafébio

Molly Monster

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Söndag 15 april kl 15.00 40 kr
Söndag 15 april kl 16.30 40 kr

Söndag 15 april kl 19.00 70 kr
Tisdag 17 april kl 13.00 60 kr cafébio

Agatha – granndetektiven

Euphoria

Djungelgänget har de senaste åren sett till att frid och
fröjd råder i djungeln. Ända tills de en dag råkar på deras
farligaste motståndare någonsin – koalan Igor. Djungeln
är i fara! Det finns bara ett gäng som kan rädda den.
1 tim 37 min, från 7 år

Molly Monster är ett litet monster som bor i monsterland
med sina monsterföräldrar och sin bäste vän Edison.
Men Mollys uppförande är inte så monsterlikt som
hennes föräldrar förväntar sig.
40 min, barntillåten, knattebio

Meryl Streep och Tom Hanks spelar journalisterna som
försöker bekämpa Nixonadministrationen i deras exempellösa försök att begränsa yttrandefriheten, i den politiska
skandalen The Pentagon Papers.
2 tim 10 min, från 15 år

Frustrerad över den lokala polisens brist på framsteg i att
hitta hennes dotters mördare, tar Mildred Hayes saken i
egna händer för att hitta de ansvariga som utfört det
brutala mordet några månader tidigare.
1 tim 55 min, från 15 år

Söndag 29 april kl 15.00 50 kr

Efter många år utan kontakt vill Emelie återförenas med sin
syster. De möts upp för en resa i Europa. Fullständigt
främmande för varandra och med olika livssanningar
konfronteras de med sina livsval och börjar närma sig
varandra på nytt.
1 tim 48 min, från 11 år

Lilla Anna och Långa Farbrorn

Utan nåd

Tioåriga AC älskar mysterier och deckarhistorier. I
källarförrådet inreder hon en detektivbyrå. Det första
fallet verkar vara enkelt, men det utvecklar sig till en
mycket komplicerad historia.
1 tim 17 min, barntillåten

Söndag 29 april kl 19.00 70 kr
Tisdag 1 maj kl 13.00 60 kr cafébio

Det finns inga kompisar som är mer olika än Lilla Anna
och Långa Farbrorn. Hon är kort, han är väldigt lång, Lilla
Anna är modig, Långa Farbrorn är skrajsen. Ändå är de
bästa vänner.
47 min, barntillåten, knattebio
Söndag 13 maj kl 15.00 40 kr
Söndag 13 maj kl 16.30 40 kr

Victor och Josefine

Söndag 13 maj kl 19.00 70 kr
Tisdag 15 maj kl 13.00 60 kr cafébio

I kloakerna lever den lilla musen Josefine med alla andra
små möss. Där är björnhat, tanddyrkan och insamling av
bebisbjörnars mjölktänder det viktigaste som finns. Men
Josefine vägrar tro att björnarna är hennes fiender.
1 tim 21 min, barntillåten
Söndag 27 maj kl 15.00 50 kr

I ena sekunden lever Katja ett lyckligt liv med sin man och
lilla son, i nästa sekund har hennes liv förvandlats till en
mardröm när hennes älskade dör i ett terrordåd. Katja
bearbetar sorgen samtidigt som polisen inriktar sig på två
unga nynazister.
1 tim 46 min, från 15 år

Amatörer

Den lilla kommunen Lafors hoppas vända den ekonomiska
torkan genom att locka till sig ett tyskt lågprisvaruhus. För
att stärka kommunens varumärke ber de ungdomar att
producera filmer om sin hemort, men filmerna blir inte som
de tänkt sig.
1 tim 42 min, barntillåten
Söndag 27 maj kl 19.00 70 kr
Tisdag 29 maj 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

