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Vår samarbetspartner Film i Glasriket har 
släppt en app, där ni också kan se våra 
kommande biofilmer! 
Sök på Film i glasriket i App Store så 
hittar ni den.

17:00 Lördag 2/9  BILAR 3
Animerat, Barnfilm     Speltid: 109 min     Åldersgräns: Barntillåten     Entré: 100 kr
När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en ny blixtsnabb generation racers befinner 
han sig helt plötsligt utestängd från den sport han älskar. För att komma tillbaka in i matchen får han 
hjälp av en ung och tävlingsinriktad racertekniker, Cruz Ramirez, som även hon har sin egen plan 
för att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den en gång så fenomenale Hudson Hornet och ett 
par oväntade svängar. Han bevisar att #95 fortfarande är att räkna med när det verkligen gäller!

19:00 Söndag 3/9  BECKER - KUNGEN AV TINGSRYD
Komedi, Thriller     Speltid: 87 min     Åldersgräns: 11 år     Entré: 100 kr
Bara en kan bestämma i hela jävla Småland! Becker drivs av jakten på pengar och är kung i 
småländska Tingsryd. Tillsammans med sin kompis Stefan så driver han Smålands bästa butik med 
utemöbler i konstrotting, dessutom drygar de ut kassan med att sälja smuggelsprit och cigaretter 
svart. Affärerna går bra och de har ingenting att klaga på tills en dag då två danskar dyker upp och 
utmanar allt Becker har byggt upp. En växande spiral av lögner, hemligheter och svek tvingar 
Becker att handla drastiskt för att till varje pris försvara de sina och ta tillbaka makten i Tingsryd.
Med bl. a. Shanti Roney, Torkel Petersson och Nour el-Refai.

19:00 Söndag 10/9  FRAGMENT AV EN KVINNA
Drama     Speltid: 111 min     Åldersgräns: Ej fastställd     Entré: 100 kr
En liten flicka från landet, fångad i en tragisk katt-och-råttalek. En tonåring som flyr in i närmaste 
famn, eftersom allt är bättre än hemma. En flicka som flyttar till Paris och blir centrum för en 
rånkupp. Och till sist kvinnan som äntligen tror sig vara säker, men blir förföljd av sitt förflutna.
 Fragment av en kvinna är ett tragiskt franskt drama om fyra kvinnoöden som mynnar ut i en 
och samma person, och en kamp för frihet. Med fantastiska Adèle Exarchopoulos (Blå är den 
varmaste färgen), Adèle Haenel (Kärlek vid första slaget) och Gemma Arterton (James Bond: 
Quantum of Solace) i huvudrollerna.

19:00 Söndag 24/9  KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE
Äventyr, Komedi     Speltid: Uppgift saknas     Åldersgräns: Ej fastställd     Entré: 100 kr
När deras huvudkontor förstörs hålls världen gisslan och de upptäcker att det finns en allierad 
spionorganisation i USA som heter Statesman.Tillsammans med den nya spionorganisationen sätts 
deras styrka och intelligens på prov. Allt för att lyckas besegra deras gemensamma fiende och 
slutligen kunna rädda världen. 
Med bl. a. Collin Firth, Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum och Jeff Bridges.
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18:30 Lördag 21/10  PREMIÄR NORRHULTSREVYN ”KRABBIGT VÄRRE”
Den 21 oktober bjuder Spånarna återigen på revy i lokal anda, med dans till The Legends.
Övriga föreställningar är 28/10, 3/11, 5/11, 10/11, 11/11, 17/11 och 18/11. 
Sista föreställningen med pub. Mer information kommer finnas på anslagstavlor 
runtom i Uppvidinge kommun, samt på Norrhults Folkets Hus facebooksida 
www.facebook.com/NorrhultsFolketsHus.

19:00 Söndag 8/10  BLADE RUNNER 2049
Action, Sci-Fi     Speltid: Uppgift saknas     Åldersgräns: Ej fastställd     Entré: 100 kr
Trettio år har gått sedan sist. En ny blade runner - Los Angeles-polisen K (Ryan Gosling) - avslöjar 
en sedan länge begravd hemlighet med potential att rasera det lilla som nu återstår av samhället. K:s 
avslöjande leder honom ut på en jakt efter Rick Deckard (Harrison Ford), en tidigare blade runner 
som varit försvunnit i tre decennier.

Kolla Folkets Hus anslagstavla vid brandstationen för kommande filmer och evenemang!
Thorleifs gata 1, Norrhult  (med reservation för ändringar)

Fredag 27/10   BIO FÖR NOTTEBÄCKSSKOLAN

19:00 Söndag 29/10  VILKEN JÄVLA CIRKUS
Drama, Komedi     Speltid: Uppgift saknas     Åldersgräns: Ej fastställd     Entré: 100 kr
Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han förlorat sitt livs stora kärlek Agnes. 
Med världen på sina axlar cyklar han en dag för fort och kör omkull. Hugo faller handlöst mot 
marken, svimmar av, och vaknar upp på det mest udda ställe – i en cirkusvagn! Den visar sig 
tillhöra den vänlige och tankspridde cirkusdirektören Casall. En ny värld öppnar sig med otaliga 
karaktärer som lever ett liv långt bortom vardagen. En kock som inte kan laga mat, en clown som 
är mer arg än glad och… vackra, mystiska Anna. Vem är hon? Vad är det för hemlighet hon döljer? 
Långsamt öppnas dörren till ett nytt och annorlunda liv. Men vågar Hugo ta steget?
Regi: Helena Bergström. Med bl. a. Molly Nutley, Johan Widerberg och Vanna Rosenberg.

16:00 Söndag 12/11  PADDINGTON 2
Animerat, Komedi     Speltid: Uppgift saknas     Åldersgräns: Barntillåten     Entré: 100 kr
Paddington, som nu är uppklarad med familjen Brown och har blivit en populär figur bland den
lokala gemenskapen, tar nu på sig småjobb för att samla pengar till att köpa den perfekta presenten 
till hans fasters 100-årsdag, men det slutar med att presenten istället blir stulen.

19:00 Söndag 12/11  ALL INCLUSIVE
Komedi     Speltid: Uppgift saknas     Åldersgräns: Ej fastställd     Entré: 100 kr
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 tävling om vem som bäst kan trösta 
henne. Malin tror att massage och stillsamma utflykter är vad Inger behöver, medan Tove har en 
helt annan lösning. För att pigga upp mamma betalar hon i smyg sitt eget one-night stand, 
bartendern Antonio, 45, för att ta ut Inger på en dejt. Det hela går dock lite för bra och plötsligt har 
Tove och Malin skaffat sig helt nya problem. Med bl. a. Suzanne Reuter och Jonas Karlsson.
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