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MAMMA MIA – HERE WE GO AGAIN!!! 1tim55min 

SÖNDAG   9.9 KL 15.00 

ONSDAG 12.9 KL 13.00+19.15  

SÖN        16.9 KL 17.15 

ONS        19.9 KL 15.00 

GUERNSEY-LITTERATUR OCH POTATISSKALSPAJS SÄLLSKAP 2TIM     

SÖNDAG 9.9 KL 17.00 

ONSDAG 12.9 KL 15.00+17.00 

London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en medlem av en mystisk litteraturklubb startad 

på den tidigare nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger bakom brevet bestämmer hon sig för att 

besöka ön. Där möter hon de härligt excentriska medlemmarna i Guernseys litteratur- och pottatiskalspajssällskap, 

inklusive Dawsey, den lite mystiska men fascinerande mannen som skrivit brevet. Allteftersom krigstidens 

hemligheter uppenbaras blir Juliet alltmer fäst vid ön, bokklubben och Dawsey vilket kommer att förändra hennes 

liv för alltid. BRITTISKT ROMANTISKT DRAMA 

UNGA ASTRID-SVENSKT DRAMA OM ASTRID LINDGREN 2TIM 

SÖNDAG 16.9 KL 15.00  

ONSDAG 19.9 KL 13.00 

SÖNDAG 23.9 KL 15.00 

ONSDAG 26.9 KL 14.45 

När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som påverkade henne fundamentalt, en kombination av mirakel 

och missöde som kom att forma hela hennes liv. Det var en händelse som gjorde henne till en av de mest 

nyskapande kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en hel värld kom att älska. Det här är berättelsen om när en 

ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att bryta mot samhällets normer och 

följa sitt hjärta. Unga Astrid är en fri tolkning av händelser i Astrid Lindgrens tidiga liv. 

DOMAREN-HYLLAT DRAMA EMMA THOMPSON 105MIN 

SÖN 23.9 KL 17.00 

ONS 26.9 KL 13.00 Oscarbelönade Emma Thompson spelar hovrättsdomaren Fiona, som försöker rädda livet på den 

svårt sjuke sjuttonåringen Adam (Fionn Whitehead från Dunkirk). Hans föräldrar vägrar honom en livsviktig 

blodtransfusion på grund av sin religiösa övertygelse. FORTSÄTTNING SE BAKSIDAN………………. 
 Lagen ger Fiona rätt att gå mot deras vilja, men vad vill Adam själv? Mötet dem emellan kommer att förändra bådas 

liv, och kanske ser hon i Adam det barn hon aldrig fått. Samtidigt måste Fiona kämpa för sitt äktenskap med Jack 

(Stanley Tucci) som trots att han älskar henne vill ha en affär med en annan kvinna, eftersom passionen i deras 

relation numera saknas. Domaren är baserad på Ian McEwans bok med samma titel. 1TIM 45 MIN 

NOTHING LIKE A DAME-MAGGIE SMITH JUDI DENCH 84 MIN 

SÖN 30.9 kl 15.00  

ONS 3.10 KL 13.00  
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