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MATINÉ: Sune vs Sune Från 7 år. 1 tim 29 min. 60 kr. När Sune en dag kommer till skolan
är hans plats upptagen av en kille som är rolig, snygg, populär och lite mer tjejtjusare än
Sune. Dessutom heter han också Sune!
Transit Från 11 år. 1 tim 41 min. 80 kr. Egensinnigt berättad historia om en ung judes flykt
undan tysk ockupationsmakt förflyttad till ett nutida Marseille. Han antar identiteten av en
död författare men i Marseille möter han en kvinna som söker sin man – den man han
utger sig för att vara.
FILMSTUDION: The Florida Project 1 tim 55 min. Medlemskap (300 kr för 7 filmer).
MATINÉ: Hodjas flygande matta Barntillåten. Svenskt tal. 1 tim 22 min. 60 kr. Animerad
filmatisering av Ole Lund Kirkegaards bok om Hodja som förlorar sin flygande matta och
måste få tag på den igen.
Boy Erased Från 11 år. 1 tim 55 min. 80 kr. Verklighetsbaserat drama med Nicole Kidman
och Russell Crowe om tonårige Jared som av sina föräldrar tvingas att ”bota” sin homosexualitet.
LIVE PÅ BIO: La Traviata 250 kr. Förköp på kulturbiljetter.se. Livesänd opera från Metropolitan i New York. Verdis tolkning av Kameliadamen är den mest spelade operan i världen.
FILMSTUDION: White Sun 1 tim 29 min. Medlemskap (300 kr för 7 filmer).
MATINÉ: Bamse och dunderklockan Barntillåten. 60 kr. Nytt äventyr med Bamse och
hans vänner som får lära sig att bara vara sig själv räcker längre än man tror.
The Bookshop Barntillåten. 1 tim 53 min. 80 kr. I en liten brittisk kuststad bestämmer sig
Florence Greed att gå emot lokalbefolkningen och öppna stadens första bokhandel.
MATINÉ: Mary Poppins kommer tillbaka Svenskt tal. 2 tim 10 min. 60 kr. Den praktiskt
taget helt perfekta barnsköterskan Mary Poppins är tillbaka för att hjälpa nästa
generation i familjen Banks.
Den tiden på året Från 7 år. 1 tim 41 min. 80 kr. Årets julkomedi är ett rappt ensembledrama om en dysfunktionell familj som samlas kring julbord, klappar och gran.
MATINÉ: Stora stygga räven Barntillåten. Svenskt tal. 1 tim 23 min. 60 kr. Animerad film
om en räv som tar hand om en hel kycklingfamilj, en kanin som spelar stork och en anka
som vill vara jultomten.
Shoplifters 2 tim 1 min. 80 kr. Hirokazu Kore-edas guldpalmen-belönade film om en fattig
familj i Tokyo. En dag när pappan stjäl grönsaker till familjen upptäcker han en liten
hemlös flicka. Trots deras egna problem tar de hand om henne.
Green Book 2 tim 10 min. 80 kr. Varmhjärtad roadmovie i 60-talets djupaste söder, där
två väldigt olika män bryter igenom rasskillnader, samhällsklass och utbildning för att
skapa en djup och bestående vänskap.
MATINÉ: Vad hände, Alfons Åberg? Barntillåten. 32 min. 40 kr. Tre kortfilmer om
Alfons Åberg.
Under en öppen himmel 1 tim 45 min. 80 kr. Paul Dano regisserar Richard Fords roman
om 14-årige Joe som blir tvungen att växa upp väldigt snabbt när föräldrarna separerar.
Med Carey Mulligan och Jake Gyllenhaal.

Vänd!
Med reservation för ändringar.

Biografen drivs ideellt av Kulturföreningen Biograf Reflexen med stöd av Stockholms stad, Skarpnäcks
stadsdelsförvaltning och Svenska Filminstitutet. E-post: info@reflexen.nu
Stöd oss genom att bli Reflexenvän. Se www.reflexen.nu för mer info eller prata med oss i kassan.
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Girl Från 15 år. 1 tim 45 min. 80 kr. Belgiskt hyllat drama om 15-åriga Lara som vill bli en
professionell ballerina men har svårt med träningen eftersom hon föddes som pojke.
MATINÉ: Ploey – ett vinteräventyr Svenskt tal. 1 tim 23 min. 60 kr. Animerad film om
lilla Ploey som inte lärt sig flyga och måste överleva den arktiska vintern.
Britt-Marie var här 80 kr. Feelgood-drama med Pernilla August som Britt-Marie som
lämnar sin man och hittar en andra chans i livet. Efter Fredrik Backmans bok i regi av Tuva
Novotny.
FILMSTUDION: Terminsstart, se separat program. Medlemskap (300 kr för 7 filmer).
LIVE PÅ BIO: Carmen 250 kr. Förköp på kulturbiljetter.se. Livesänd opera av Bizet från
Metropolitan i New York om den orädda, förföriska och passionerade fabriksarbeterskan.
MATINÉ: Gordon & Paddy Barntillåten. 1 tim 2 min. 60 kr. Animerad film om
kommissarie Gordon som behöver en assistent för att lösa fallet med nöttjuven.
The Favourite 1 tim 59 min. 80 kr. Drama med Olivia Colman, Rachel Weisz & Emma
Stone om drottning Annes vänskap med Lady Sarah och nya tjänaren Abigail.
Chelas arv 80 kr. Prisbelönat paraguayanskt drama om den blyga Chela som tvingas ut
från sin konstnärstillvaro i hemmet när hennes partner sen många år åker in i fängelse. Till
slut börjar hon köra en slags taxi för äldre rika kvinnor.
MATINÉ: Ville och Vilda Kanin Barntillåten. 35 min. 40 kr. Knattefilm för de minsta om
Ville Kanin som rymmer och träffar Vilda Kanin.
If Beale Street Could Talk 1 tim 57 min. 80 kr. Romantiskt drama om en ung kvinnas
försök att rentvå sin brottsanklagade pojkvän. Av Moonlight-regissören Barry Jenkins.
FILMSTUDION: Se separat program. Medlemskap (300 kr för 7 filmer).
MATINÉ: Sagoland Barntillåten. 30 min. 40 kr. Fantasifullt och filosofiskt för de minsta
med tre kortfilmer om stora känslor och etiska dilemman.
Claire Darling 1 tim 34 min. 80 kr. Franskt drama med Catherine Deneuve som Claire som
anordnar en storslagen loppis i sin trädgård för att sälja alla sina ägodelar. Dottern som
tagit avstånd från modern ser sig tvungen att stoppa upptåget.
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