
A V  G E N I E T  G E O R G E  M I L L E R

SE DEN I 3D

Söndag   26/4 
kl. 18.30 
Onsdag  29/4 
kl. 19.00 

Tid: 2.21    från 11 år  

 

Söndag   3/5 

3D

kl. 18.30 
Onsdag   6/5  
kl. 19.00

Pris: 85kr 2D/95kr 3D

      

Tid: 2.10   från 15 år 

Söndag   10/5 
kl. 15.00 

Pris: 45 kr       
Tid: 41 minuter
Barntillåten  

 

Söndag   10/5 
kl. 18.30 
Onsdag   13/5 
kl. 19.00
Pris: 85 kr       
Tid: 2.17   från 15 år  

 

Fredag   15/5 
kl. 19.00 
Söndag   17/5
kl. 20.30
Pris: 85 kr       
Tid: 2.01   från 15 år  

 

Söndag   17/5 
kl. 18.00 
Onsdag   20/5 
kl. 19.00
Pris: 80 kr       
Tid: 1.55 Barntillåten  

 

När Tony Stark försöker starta ett fredsbevarande program går 
det snett. Jordens framtid är hotad och Iron Man, Captain 
America, Thor, Hulk, Black Widow samt Hawkeye sätts alla nu 
på prov. 
När den onde Ultron träder fram är det upp till medlemmarna i 
Avengers att stoppa honom från att sätta sina planer till 
verket, vilket leder till ett episkt, unikt och världsomspännan-
de äventyr. Två nya karaktärer gör entré: Scarlet Witch och 
Quicksilver vilka bägge besitter enorma krafter.

Vera är en okuvlig, intelligent och självständig kvinna som 
övervinner sin familjs och hembygds fördomar och lyckas bli 
antagen till universitetet i Oxford.  Men när första världskriget 
hotar åker männen till fronten. Hon anmäler sig som sjuksköter-
ska och reser till Frankrike. För varje slag bryts hennes trygga 
värld ned och när hon vänder tillbaka till Oxford är hon 
förändrad  och fast besluten att arbeta för en värld utan krig. 

Testament of Youth är baserad på boken med samma namn och 
är första delen av Vera Brittains minnen från första världskriget.

Nytt Knatte�lm-paket för 2-4-åringarna med tre nya �lmer om 
den ständigt lika populära Alfons Åberg: Vem lurar Alfons, 
Alfons vid vuxenbordet och Hann Alfons före sig själv. 
Originalmanus.

Moskva 1953. Stalins järngrepp är hårt och obarmhärtigt och 
säkerhetstjänsten är brutal och urskiljningslös. I detta "perfekta" 
samhälle �nns inga brott, men ändå lever miljoner i ständig 
skräck. O�ceren Leo Demidov är lojal mot sin arbetsgivare. Han 
tror att han är med och bygger ett perfekt samhälle, men han 
har börjat tvivla ... 
CHILD 44 är svenske Daniél Espinosas nya �lm, baserad på Tom 
Rob Smiths bok med samma namn. I rollerna ser vi Noomi 
Rapace, Joel Kinnaman och Fares Fares tillsammans med bland 
andra Tom Hardy och Gary Oldman.

George Miller, hjärnan och regissören bakom de kultförklarade 
Mad Max-�lmerna är nu tillbaka med en ny banbrytande �lm 
om vägkrigaren Max Rockatansky (Tom Hardy). 
Mad Max har efter allt som hänt bestämt sig för att vandra 
ensam för att överleva, men då ett högoktanigt vägkrig bryter 
ut tvingas han slå sig ihop med en grupp rebeller ledda av 
Imperatorn Furiosa (Charlize Theron). 
I övriga roller ser vi Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne med 
�era. MAD MAX: FURY ROAD har biopremiär den 15 maj! 

Anna Kendrick och Rebel Wilson återvänder i rollerna som Beca 
och Fat Amy, i uppföljaren till komedin Pitch Perfect (2013). Här 
får vi följa dem under det sista året på Barden University.

Denna komedi är regisserad av Elizabeth Banks, skådespelare 
och producent av Pitch Perfect.

2D

Pris: 80 kr       

Sverigepremiär!


