Årets höstlöv bjuder på
monsterjägare, musikaliska
troll med stora hår, en
björnstam och Familjen Bigfoot! Filmerna har svenskt
tal och kostar 100 kr.
Förköp: scalabiografen.se

24 okt 14:00, 25 okt 15:00
26, 27, 28, 29 okt 17:00

28 okt 15:00

27 okt 13:00, 29 okt 12:00

26 okt 13:00, 27 okt 15:00
28 okt 13:00

12 nov 17:00, 16 nov 14:00*
23 okt 16:00, 25 okt 19:15
4 nov 14:00* Gripande brittiskt
drama om en författare under andra
världskriget. 99 min. 120 kr.

25 okt 17:00, 2 nov 14:00*
Fransk storfilm om den legendariska generalen under andra världskriget. 109 min. 120 kr.

1, 2 nov 17:00
Elva karaktärer är isolerade från omvärlden och kommunicerar via skärmar.
Människoöden vävs samman genom
kopplingar från en person till den andra.
Av Josephine Bornebusch. 105 min.

20, 22 nov 17:00
25 nov 14:00*
Nathan Grossman filmteam har varit
med sedan allra första dagen då Greta
Thunberg började sin skolstrejk för
klimatet. 99 min. 120 kr.

Ett vackert porträtt av mästaren Salvador Dalí. Regissören David Pujol har
haft stor tillgång till arkivmaterial, och vi
bjuds på unika intervjuer, filmer och
stillbilder ur konstnärens liv.
110 min. 140 kr. Sv text.

VIKTOR OLSSON
Live på Scala!
1 nov 19:00

5 nov 21:15, 6 nov 19:30

7 nov 11:00-14:00

Alldeles ny konsertfilm med Fleetwood
Mac´s Stevie Nicks. Hon sjunger favoriter som Edge of Seventeen, Rhiannon
och Landslide samt pratar om sina personliga minnen från sin långa karriär.
135 min. 140 kr.

Nick Cave, ensam vid ett piano,
framför 20 låtar från sin låtskatt
med extra stort fokus på sin nya
mästerliga skiva Ghosteen.
100 min. 140 kr.

Den mycket uppskattade minimässan
med vinylskivor, filmaffischer och DVDfilmer kommer nu tillbaka. Nu med fler
säljare! På bioduken kommer vi att visa
konsertfilmer och musikvideos.
Fri entré! Vi bjuder på kaffe.

7 nov 18:00 & 21:00
8 nov 15:00 & 18:00
STORT TRYCK PÅ BILJETTERNA!
Det fjärde bästa bandet från Lund kommer till Båstad för lika många spelningar.
En unik chans att se ett legendariskt band i
en intim konsert på Scala! 325 kr.

21 nov 19:00
Viktor Olsson, en av de hetaste
stjärnorna på den svenska pophimlen, med helt ny skiva i bagaget .
Ta chansen att se honom på Scala,
innan han börjar fylla de stora arenorna! 225 kr.

ETT STORT TACK
till alla er som nominerade Scala Biografen till Årets entreprenör. Era hejarop har betytt oerhört mycket.
Vi lyckades på kort tid få alla tiders rekordsiffror för biobesöken i Båstad, men sen kom Coronan.
Ett tappert försök har gjorts av oss under hösten med att öppna upp verksamheten på normal basis.
Men kraftigt svikande publiksiffror gör att vi nu tvingas att åter gå in i en ofrivillig dvala.
Vi fortsätter erbjuda matinéföreställningar för barn och äldre - den enda verksamheten som just nu bär sig.
En och annan livekonsert hoppas vi också kunna få till.
I övrigt hänvisar vi till vårt koncept med Jukeboxbio där ni hyr hela salongen och själva väljer film och tid.
Biljetter och aktuellt program: scalabiografen.se

