Bio & Evenemang
Nov - Jan 2018

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.

info@norrhultsfolketshus.se
www.norrhultsfolketshus.se
www.facebook.se/norrhultsfolketshus
070-554 01 96

KONSERT
KLASSISK STORBANDSMUSIK
Söndag den 26 november 2017
Kl. 15.00 i Norrhults Folkets Hus
Servering anordnas av Norrhults Folkets Hus
Entré: 100 kr
Välkomna!

		

Norrhults Big Band i samarbete med

19:00 Söndag 26/11 MORDET PÅ ORIENTEXPRESSEN
Drama, Deckare

Speltid: 113 min

Åldersgräns: 11 år

Entré: 100 kr

Från den bästsäljande boken av mordgåtornas drottning Agatha Christie kommer nu Mordet på
orientexpressen. Vad som börjar som en extravagant tågresa genom Europa utvecklas snabbt till ett
av de mest spännande mysterier som någonsin berättats. För en av tågets passagerare ska resan bli
den allra sista, och alla övriga medresenärer är misstänkta. Tiden är knapp och en man måste lösa
pusslet innan mördaren slår till igen. Kenneth Branagh regisserar samt spelar själv med i denna
stjärnbeströdda ensemble där vi också ser bland andra Penelope Cruz, Johnny Depp, Daisy Ridley
och Michelle Pfeiffer.

19:00 Fredag 1/12 SOLSIDAN
Komedi

Speltid: 104 min

Åldersgräns: Barntillåten

Entré: 100 kr

En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita duken! Vi får följa de tre paren i en
komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i Torekov.

19:00 Söndag 3/12 SOLSIDAN
Komedi

Speltid: 104 min

Åldersgräns: Barntillåten

Entré: 100 kr

En av Sveriges populäraste komediserier tar steget till vita duken! Vi får följa de tre paren i en
komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och oskrivna badregler i Torekov.

Biobladet är sponsrat av
Läs mer på www.dina.se

17:00 Söndag 10/12 TROLLVINTER I MUMINDALEN
Animerat, Äventyr

Speltid: 80 min

Åldersgräns: Barntillåten

Entré: 100 kr

De älskade Mumintrollen är tillbaka. Med röster av Stellan Skarsgård och Alicia Vikander. Det är
vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide, han vill undersöka vintern. Snart
upptäcker han att märkliga varelser går omkring i den midvintermörka snön och verkar vänta på en
märklig och efterlängtad gäst. Gästen kallas för Julen och ivrig får Mumintrollen lära sig allt om
den fantastiska juletiden. Mumintrollen, skapade av finska Tove Jansson, älskas av barn och vuxna
från hela världen. Trollvinter i Mumindalen är en animerad film som skapats helt i den klassiska
andan.

19:00 Onsdag 13/12 STAR WARS: THE LAST JEDI
Action, Sci-Fi

Speltid: 150 min

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

Den episka Skywalker-sagan fortsätter när hjältarna från The Force Awakens ansluter sig till de
galaktiska legenderna i ett storslaget äventyr som avslöjar Kraftens uråldriga mysterier och
chockerande sanningar från det förflutna.

16:00 Måndag 25/12 TJUREN FERDINAND
Animerat, Komedi

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

Det är den klassiska berättelsen om den stora tjuren med ett stort hjärta, som hellre luktar på
blommor än stångas med de andra tjurarna. En dag misstas Ferdinand för att vara farlig och blir
bortförd för att delta vid tjurfäktningar. Fast besluten att återvända till sin familj samlar han ett
udda gäng och ger sig ut på ett fantastiskt äventyr. Du kommer bli förtjurst!

19:00 Söndag 7/1 TED - FÖR KÄRLEKENS SKULL
Drama, Musik

Speltid: Uppgift saknas

Åldersgräns: Ej fastställd

Entré: 100 kr

Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i svensk pophistoria. I början av 70-talet
greps Sverige av total Ted-feber och hela landet fascinerades av hans glädje, energi, talang och
fantastiska låtar. Över en natt blev han Sveriges första riktiga tonårsidol. Filmen är en berättelse om
en av vår tids största kompositörer, hans orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken och
till livet. Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans musik har på många sätt definierat svensk
pop, med genialiska texter av brodern Kenneth, fyllda med liv, kärlek, smärta och hopp.

Vi på Norrhults Folkets Hus vill önska alla en god jul och gott nytt år!
Biobladet är sponsrat av

Kolla Folkets Hus anslagstavla vid brandstationen för kommande filmer och evenemang!
Thorleifs gata 1, Norrhult		

(med reservation för ändringar)

