
 Höst Bio i Årsta Folkets Hus Vår Vinter
Barnmatiné Film för vuxna

Köp dina biljetter på Årsta Folkets Hus hemsida https://arstafolketshus.org.
Kassan öppnar 45 minuter innan filmen och det går endast att betala med kort eller 
swish. Följ oss gärna på facebook.com/biokontrastarsta. Välkommen på bio!

LENA
 

Filmen om Lena Nyman är ett ömsint porträtt 
av en av Sveriges mest genuina konstnärer.
1 tim 43 min, från 7 år.
 

Söndag 5 dec kl. 19.00 80 kr
Måndag 6 dec kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 7 dec kl. 13.00 70 kr cafébio

VÄRLDENS VACKRASTE POJKE
 

Björn Andrésen utnämndes till ”världens 
vackraste pojke”, och hans liv kom att bli en 
osannolik resa. 1 tim 33 min, barntillåten.
 

Söndag 19 dec kl. 19.00 80 kr
Måndag 20 dec kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 21 dec kl. 13.00 70 kr cafébio

UTVANDRARNA
 

En ny filmatisering av Vilhelm Mobergs folkkära 
bokserie, där vi får följa Kristina och Karl Oskar. 
Längd och åldersgräns okända.
 

Söndag 26 december kl. 19.00 80 kr

HIMMEL ÖVER LIBANON
 

Alice förälskar sig i Joseph, en astronom som 
har stora drömmar om att skicka den första 
libanesen till rymden. 1 tim 30 min, från 11 år.
 

Söndag 16 jan kl. 19.00 80 kr
Måndag 17 jan kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 18 jan kl. 13.00 70 kr cafébio

THE FRENCH DISPATCH
 

Wes Anderson är tillbaka med fyra berättelser 
som kretsar kring redaktionen på tidskriften The 
french dispatch. 1 tim 47 min, från 11 år.
 

Söndag 30 jan kl. 19.00 80 kr
Måndag 31 jan kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 1 feb kl. 13.00 70 kr cafébio

BELFAST
 

Buddys älskade hemstad drabbas av allt större 
oroligheter. Längd och åldersgräns okända.
 

Söndag 13 feb kl. 19.00 80 kr
Måndag 14 feb kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 15 feb kl. 13.00 70 kr cafébio

SPENCER
 

Fången i en omöjlig roll har Diana bara ett mål: 
att skydda sig själv och sina sönder mot 
outhärdlig exponering och förljugenhet.
1 tim 56 min, åldersgräns okänd.
 

Söndag 27 feb kl. 19.00 80 kr
Måndag 28 feb kl. 12.00 70 kr barnvagnsbio
Tisdag 1 mars kl. 13.00 70 kr cafébio

ABSOLUT BARNTILLÅTET
 

Följ med Ture och hans pappa på museum där 
vad som helst kan hända. Tre korta filmer för 
våra yngsta besökare.
30 min, barntillåten, knattebio.
 

Söndag 5 december kl. 15.00 50 kr
Söndag 5 december kl. 16.30 50 kr

AINBO: AMAZONAS VÄKTARE
 

Ainbo bor i den djupaste djungeln i Amazonas, 
och kämpar för att rädda sitt paradis mot 
girighet, exploatering och olaglig guldbrytning.
1 tim 24 min, från 7 år.
 

Söndag 19 december kl. 15.00 60 kr

BAMSE OCH VULKANÖN
 

Bamse ger sig ut på nya äventyr! Denna gång i 
form av ett räddningsuppdrag kantat av vargar, 
skurkar och vulkanutbrott.
Längd och åldersgräns okända.
 

Söndag 26 december kl. 15.00 60 kr

ALFONS OCH MILLA
 

Fyra kortfilmer om den populäre Alfons Åberg, 
efter Gunilla Bergströms böcker.
41 min, barntillåten, knattebio.
 

Söndag 16 januari kl. 15.00 50 kr
Söndag 16 januari kl. 16.30 50 kr

PELLE KANIN 2 – PÅ RYMMEN
 

Pelle ger sig ut på äventyr utanför trädgårdens 
trygga mur. Hans familj riskerar allt för att 
komma och hämta hem honom, och Pelle 
måste fundera över vilken sorts kanin han 
egentligen vill vara. 1 tim 35 min, från 7 år.
 

Söndag 30 januari kl. 15.00 60 kr

MERA KÖTTBULLAR
 

Som alla vet har köttbullar också mänskliga 
egenskaper, så filmen tar upp saker som 
kamratskap, mobbning, nyfikenhet, ilska, glädje 
och mod. 30 min, barntillåten, knattebio.
 

Söndag 13 februari kl. 15.00 50 kr
Söndag 13 februari kl. 16.30 50 kr

WOLFWALKERS
 

En saga om den magiska och fantastiska 
vänskapen mellan två flickor som möts i 
1600-talets Irland. Av skaparna till Oscarsnomin-
erade Havets sång och The Breadwinner. 1 tim 
42 min, från 7 år.
 

Söndag 27 februari kl. 15.00 60 kr


