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Ons 1/7 , 20/7, 3/8 19:00
Filmtjuven

Indien 2022 1 tim 50 min | Från 7 år
När lilla Samay för första gången får följa med
sin far på bio blir han alldeles förtrollad. Med
ens vet han vad han ska ägna sitt liv åt! Mot sin
fars vilja reser Samay i hemlighet till den slitna
biografen i stan även nästa dag, och denna gång
visas en desto roligare äventyrsfilm. Han har inga
pengar, men när den snälla biomaskinisten känner den ljuvliga doften från mammas lunchlåda
så föreslår han ett byte.

Ons 29,6, Fre 29/7, 12/8 19:00
Fantastiska vidunder:
Dumbledores hemligheter

Ons 13/7, 27/7, 10/8 19:00
Tuffa gänget

Professor Albus Dumbledore känner till att den
mäktige och mörke trollkarlen Gellert Grindelwald är på väg att ta kontroll över trollkarlsvärlden. Oförmögen att stoppa honom på
egen hand, anförtror han magizoologen Newt
Scamander uppdraget att leda en grupp modiga
trollkarlar, häxor och en orädd mugglare på ett
farligt uppdrag.

Aldrig har fem vänner varit så ökända som Tuffa
Gänget – den eleganta ficktjuven Mr.Wolf, den
erfarne kassaskåpssprängaren Mr. Snake, den coola
maskeringsmästaren Mr. Shark, den temperamentsfulla tuffingen Mr. Piranha och den skärpta
superhackern Ms.Tarantula, även kallat ”Webs”.
När gänget, efter otaliga kupper och åratal av att
ha varit världens mest efterlysta skurkar, slutligen
fångas, ingås ett avtal för att rädda dem.

Fre 8/7, 22/7, 5/8 19:00
West Side Story

Mån 18/7, 1/8, 15/8 19:00
Downton Abbey: En ny era

USA 2022 1 tim 40 min | Barntillåten

USA 2022 2 tim 22 min | Från 11 år

USA 2021 2 tim 36 min | Från 11 år

UK 2022 2 tim 04 min | Barntillåten

WEST SIDE STORY är baserad på den framgångsrika Broadway-musikalen från 1957 och är
en berättelse om ungdomlig kärlek och gängrivalitet i 50-talets New York. I rollerna ser vi
bland andra Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler
(Maria), Ana Isabelle (Rosalia), Corey Stoll (Lieutenant Schrank), Brian d’Arcy (Officer Krupke),
Curtiss Cook (Abe) och Oscarbelönade Rita
Moreno som Valentina.

Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes,
kommer storfilmen Downton Abbey: En ny era.
Det globala fenomenets efterlängtade återkomst
till biograferna, återförenar de älskade skådespelarna när de ger sig ut på en storslagen resa
till södra Frankrike för att avslöja mysteriet med
änkehertiginnans nyligen ärvda villa.

Mon 11/7, 25/7, 8/8 19:00
Utvandrarna

Fre 15/7 19:00-21:30
To be Anders Widmark | Väder
vi minns

Sverige 2021 2 tim 28 min | Från 11 år

Film och livemusik

Hemma på gården i Småland ser Kristina och
Karl Oskar hur livet sinar. I väst, över det stora
havet, hörs berättelser om en ny värld. Om en
chans att börja om. Om chansen till ett nytt
bättre liv. Ett hopp tänds och Kristina och Karl
Oskar lämnar Sverige och beger sig på en resa
utan återvändo. Den nya filmatiseringen av
Vilhelm Mobergs folkkära klassiker tar oss över
världshav, genom liv och död, kärlek och sorg.

Förhandsvisning av Peter Östlunds musikdokumentär ”To be Anders Widmark”.Vad ska en
musiker göra för att överleva i den digitala eran?
Dessutom visar vi filmen ”Väder vi minns” - en
absurd familjekomedi om musikdrömmar och
ständiga kompromisser.

För en trygg och säker bioupplevelse
• Endast betalning med kort eller Swish.
Återbetalning av förbokade biljetter vid sjukdom.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Förköp är bästa sättet att
försäkra sig om biljett.
Boka på bio.se
Välkommen!
Vi driver vår biograf med stöd från:

film på Gotland

folketsbiovisby.se | förköp: bio.se

