
Bio & Evenemang
Sept - Jan 2016/17
info@norrhultsfolketshus.se
www.norrhultsfolketshus.se

Gilla Norrhults FH på FACEBOOK!

När Robert Langdon vaknar upp på ett italienskt sjukhus med minnesförlust måste han slå sig samman med 
läkaren Sienna Brooks som förhoppningsvis kan hjälpa honom få minnet åter. 
Tillsammans, och i tät kamp mot klockan, beger de sig kors och tvärs över Europa för att försöka 
stoppa en global konspiration.
Filmatiseringen av Dan Browns senaste bok i succéserien om symbolforskaren Robert Langdon. Denna gång 
har Langdon snubblat över ett spår som kan leda honom till självaste Dante.Thriller * Skådespelare: Tom Hanks m fl  * speltid: ? 

INFERNO

SÖNDAG 16/10
kl. 19.00

De hysteriska favoriterna Edina och Patsy är tillbaka och precis som i TV-serien får vi följa dem i deras 
glamourösa liv med shopping, sena utekvällar och drinkar. När de får skulden för en stor incident vid en 
release-fest blir de indragna i en mediestorm utan dess like och jagade av paparazzis. Räddningen blir den 
Franska Rivieran, dit de fl yr för att leva sitt lyxliv i fred - för alltid! 
Komedi * Skådespelare: Gwendoline Christie, Cara Delevingne, Rebel Wilson * speltid 1 tim 31 min 

ABSOLUTELY FABULOUS T H E   M O V I E 

Åldersgräns:
Barntillåten 
Entré 100 kr

SÖNDAG 4/9
kl. 19.00

FREDAG 28/10     Nottebäckskolan

TROLLS kl. 16.00

Vi får hänga med Poppy, den optimistiska ledaren av Trolls, och hennes totala motsats, Kvist. 
Tillsammans måste detta udda par ge sig ut på ett äventyr långt bort från den enda värld de känner till.
Från genierna som skapade Shrek kommer alla generationers hårfagra och färgstarka 
favoriter lyckotrollen i den musikspäckade komedin Trolls. * Animerad * Speltid ?

Filmfestival - Film i Glasriket
28/10 - 13/11 * 15 biografer i Uppvidinge * Emmaboda * Lessebo 

* Nybro * Torsås * www.fi lmiglasriket.se

Molly Monster och Äggmysteriet Förmiddag

Mitt liv som Succhini Förmiddag

F - 6 år

SÖNDAG 30/10

Förskolan

JAG ÄLSKAR DIG 
EN SKILLSMÄSSOKOMEDI

kl. 19.00

Östermalm. Marianne 44, med två tonårsbarn, har levt i ett konventionellt, sexlöst äktenskap med advokaten 
Gustaf på tok för länge. Hon bestämmer sig för att skiljas. Eller separera. Eller åtminstone provseparera. 
Gustaf förstår ingenting, de är ju bortbjudna? Medan Marianne kastar sig ut i singellivet står Gustaf helt 
oförstående inför förändringen och i sin förvirring fattar han ett helt irrationellt karriärbeslut: Han säger 
upp sig för att skriva lyrik.
Efter ett misslyckat raggningsförsök med en ung man träff ar Marianne konstnären Rodolfo. Rodolfo är 
Gustafs raka motsats; spännande, känslosam, impulsiv. Och kåt. 
Detta får Gustaf att ge sig in i en till synes omöjlig relation med cykelbudet Rita. 
Marianne anser Gustaf vara gubbsjuk, vilket även han själv oroar sig för.
Spänningarna stiger mellan föräldrar, barn och vänner. 
* Skådespelare: Christine Meltzer, Björn Kjellman, Sven-Bertil Taube, Thomas Hanzon Komedi * speltid: 1 tim 56 min

forts andra sidan!

Åldersgräns:
Uppgift saknas 

Entré 100 kr
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Åldersgräns:
Uppgift saknas 

Entré 100 kr


