BIOPROGRAM
Folkets Hus Kallhäll
2017-11-12—2017-11-26

Söndag 12 nov kl 19:00
Onsdag 15 nov kl 19:00

Torsdag 16 nov kl 19:00

Söndag 19 nov kl 19:00
Onsdag 22 nov kl 19:00

Torsdag 23 nov kl 19:00

Söndag 26 nov kl 19:00

Längd: 2 tim
90:Från 15 år

Längd: 2 tim 15 min
90:bt

Längd: 1 tim 30 min
90:bt

Längd: 1 tim 40 min
90:Från 15 år

Längd: tim min
90:-

MAN WITH THE IRON
HEART

AVICII: TRUE STORIES ALL INCLUSIVE

DEN EVIGA VÄGEN

I dokumentären ”Avicii True Stories” delar för
första gången den mytomspunna världsartisten Tim
Bergling med sig av sin
resa från pojkrummet i
Stockholm till de stora
arenorna världen över. Det
är en personlig berättelse
om hur en världsstjärna
föds men också om framgångens baksidor och utmaningar.

MORDET PÅ
ORIENTEXPRESSEN
Från den bästsäljande
boken av mordgåtornas
drottning Agatha Christie
kommer nu .
Vad som börjar som en
extravagant tågresa genom Europa utvecklas
snabbt till ett av de mest
spännande mysterier som
någonsin berättats. För en
av tågets passagerare ska
resan bli den allra sista,
och alla övriga medresenärer är misstänkta. Tiden
är knapp och en man
måste lösa pusslet innan
mördaren slår till igen.

Jussi Ketola sitter i en bil
mot Finlands östra gräns.
Hans enda tanke är: han
kommer inte att återvända
hem levande. Året är 1930
och Lapporörelsen våldskjutsar misstänkta kommunister till gränsen. Med nöd
och näppe lyckas Jussi fly
från sina mördare till Sovjet
där han får en ny identitet,
arbetsplats och till och med
en ny fru. Tillsammans med
andra finländare börjar han
bygga arbetarnas paradis i
Karelen. Under Stalins
styre förvandlas paradiset
till ett helvete som får döden att framstå som en lätt- Regi: Kenneth Branagh
nad.
Med: Kenneth Branagh,
Penelope Cruz, Johnny
Regi: A J Annila
Depp, Daisy Ridley och
Med:, Tommi Korpela,
Michelle Pfeiffer.
Sidse Babett Knudsen,
Ville Virtanen.

1942: Tredje riket står på sin
topp. Det tjeckiska motståndet i London beslutar att
planera den mest ambitiösa
militära insats under andra
världskriget: Anthropoid.
Två unga rekryter i sena
tjugoårsåldern, Jozef Gabčík
och Jan Kubis, skickas till
Prag för att mörda den mest
hänsynslösa nazistledaren
Reinhard Heydrich, chef för
SS, Gestapo, som är arkitekten bakom "den slutliga
lösningen".
Regi: Cédric Jimenez
Med Jason Clarke, Mia
Wasikowska, Rosamund
Pike

En resa till Kroatien med
familjen för att fira Ingers 60-årsdag lät som en
bra idé ända tills Inger
kom på sin man med att
vara otrogen. När charterplanet lyfter finns bara en
olycklig Inger och hennes
två vuxna döttrar med på
resan, ordentliga Malin
och struliga Tove. Det tar
inte lång tid innan systrarnas rivalitet om mamman utvecklar sig till en
Efter dokumentären får biobe- tävling om vem som bäst
kan trösta henne. .
sökaren ta del av 37 minuter
exklusivt konsertmaterial från
Aviciis sista konsert. En spelEn modern komedi om
ning som blev ett känslofyllt
avsked på klubben Ushuaia på kärlek, lögner och sex
Ibiza.

Regi: Levan Tsikurishvili
Med: Tim Bergling m.fl.

Regi: Karin Fahlén
Med: Suzanne Reuter,
Liv Mjönes, Jennie Silferhjelm

Söndag 19 nov kl 13:00
Längd: 1 tim 30 min 60:- 7 år

Äntligen är Paddington tillbaka! I den efterlängtade
uppföljaren har Paddington flyttat in hos familjen
Brown i London. Alla älskar den charmiga lilla björnen
som sprider glädje och marmelad var han än går. När
Paddington letar efter den perfekta presenten till sin
faster Lucys hundraårsdag hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha råd att köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. Men plötsligt blir boken stulen! Nu är det upp till Paddington och familjen
Brown att avslöja tjuven, en skurk som dessutom tycks
vara en mästare i förklädnad
Svenska tal:
www.folketshuskallhall.se info@folketshuskallhall.se

Detta bioblad har med de sista filmerna som
visas i nuvarande Folkets Hus.

Till Julhelgen öppnar vi upp med filmer i
det nya huset och biograf.

Välkomna
Tel: 08-583 504 00

