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Hej! 

Nu var det dags att skicka ut lite bioinformation ifrån Bio Kuben. 

 

Först ber vi ännu en gång om ursäkt för den inställda föreställningen av Frost 2 

den 28 december kl. 13.00. Projektorn strulade och vi lyckades inte trots 

teknisk support via telefon få den att komma igång. Alla som drabbades skall 

naturligtvis få sina pengar tillbaka, tyvärr verkar inte dom steg vi gjorde 

fungera. Kommunens expert kommer tillbaka efter ledighet imorgon och då 

hoppas jag att vi skall få till ett avslut på det hela. 

Vi lyckades till vår stora glädje få igång projektorn lite senare så övriga 

föreställningar kunde visas enligt plan. 

 

Nu till lite övrig filminformation. 

 

På fredag den 17 januari visar vi:  

Kl. 15.00 visar vi Edie (Äventyr, BT,102 min) och kan ni så 

kom förbi det är en härlig feelgood film om 83-åriga Edies 

äventyr. Hon tycker inte det finns något som heter ”för sent”. Så hon 

lämnar sitt gamla liv, pratet om ålderdomshemmet, packar sin 

vandringsryggsäck och ger sig ut på det äventyr hon aldrig tog sig för 

– att besegra det mäktiga berget Mount Suilven i Skottland. En härlig 

film om att ta vara på den tid man har, och göra det mesta av den. 

Fantastiska vyer, starka karaktärer och en vandring som faktiskt åstadkom det filmen i sig utgav sig för 

att handla om när skådespelerskan Sheila Hancock också blev den äldsta personen att bestiga Mount 

Suilven – på riktigt!  

Kl 19.00 Jojo Rabbit (Drama, Komedi,15 år,108 min) Regissören och 

manusförfattaren Taika Waititi (THOR,RAGNARÖK) tar med sig sin 

karaktäristiska humor i senaste filmen JOJO RABBIT, en andra världskriget-

satir om en ensam tysk pojke vars världsbild vänds upp och ned när han 

upptäcker att hans mamma gömmer en ung judisk flicka på vinden. Med hjälp 

av sin idiotiska låtsasvän Adolf Hitler måste han nu konfrontera sina nazistiska 

fördomar. 

 

 

 



På Lördag den 18 januari visar vi: 

Kl. 13.00 Knattefilm för de minsta endast 50 kr. Snipp,Snapp, Snut & Tråkmånsarna 

(Knattefilm, BT, 31 min Följ med figurerna Snipp, Snapp och Snut på deras äventyr i en 

färgsprakande och fantasifull värld, där träden är fulla av bullar och ballonger.  

Kl 15.00 Pelle Svanslös (Animerad familjefilm, BT, 75 min) Kattungen Pelle Svanslös lever ett 

härligt liv på landet tillsammans med Birgitta, flickan som älskar honom mest av allt i hela världen. Vid ett 

ruskigt oväder ramlar Pelle ned i en å som för honom ensam hela 

vägen till den främmande stora staden Uppsala. Där träffar han 

många nya vänner, men staden är också full av inte alls så 

trevliga typer. Hur ska Pelle fortsätta våga tro på att man ska vara 

snäll mot alla? Räcker hans mod till för att bli en hjälte? Och 

kommer han någonsin att komma hem till Birgitta igen? 

 

 

Kl 19.00 Mannen på Taket (Thriller, 15 år, 110 min, 1976) Kom och se 

kultfilmen, du har förmodligen aldrig sett den på bio!!! Bo Widerbergs 

mästerliga thriller kommer åter på bio - nu i nyrestaurerad version! Med en 

Guldbagge för Bästa film, fem getingar i Expressen, pressord som ”Detta är en av 

Sveriges bästa filmer genom tiderna och lika starka lovord utomlands. 

 

 

 

 

Torsdag den 23 januari  

Kl 19.00 Cats (Musikal, 7 år, 110 min) Filmversion av 

musikalklassikern av Andrew Lloyd Webber, uppbyggd kring kattdikterna 

ur De knepiga katternas bok. 

 

 

Torsdag den 30 januari  

Kl 19.00 Unga Kvinnor (Drama, BT, 134 min) Systrarna March, fyra 

unga kvinnor som är fast beslutna att leva sina liv på sina egna villkor. De 

växer upp i Amerika i efterdyningarna av inbördeskriget. En berättelse som 

är både tidlös och modern. Nyinspelning av Louisa May Alcotts klassiska 

roman.  
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