AUGUSTI &
SEPTEMBER
B
LEJONKUNGEN
Engelskt tal, sv text:
12, 29 augusti 19:00
Svenskt tal:
12 augusti 16:15
24 augusti 15:30

Nyinspelningen av Disney´s
klassiker drog både gammal
som ung till biografen och sågs av över tusen
personer i Båstad i juli.
Nu fler visningar på begäran!
Regi: Jon Favreau , USA 2019. 120 kr. 120 min. Från
11 år, 7 år i vuxet sällskap.

ROCKETMAN

26 augusti 19:00

Filmen om Elton John blev en
av sommarens mest omtyckta
och populära filmer. Nu får alla
som missade den en sista chans
att se en film som definitivt ska
upplevas på stor duk!

Regi: Dexter Fletcher, USA/England 2019.
120 min. 120 kr. Från 7 år.

YESTERDAY
27 augusti 19:00

En okänd musiker blir världsberömd genom att sjunga in
Beatles låtar när resten av världen fått blackout och glömt bort
att de någonsin funnits. Hyllad
av publiken i Båstad, en riktig
feel-good film!
Regi: Danny Boyle, England 2019.
116 min. 120 kr. Från 7 år.

APOLLO 11
24 augusti 20:15
25 augusti 17:00

En storslagen bioupplevelse
där denna nya dokumentärfilm
tar oss till NASA: s mest berömda uppdrag - det som satte
första människan på månen.
Regi: Todd Douglas Miller, USA
2019. 93 min. 120 kr. Barntillåten.

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD

Å

MILES DAVIS BIRTH OF THE COOL
18 augusti 19:00

Trumpetaren Miles Davis var en
egensinnig naturkraft, själva förkroppsligandet av begreppet
cool. Vi får uppleva arkivbilder,
privata filmer och intervjuer
med några av världens främsta musiker, för
att undersöka mannen bakom musiken och
varför Davis än idag är en relevant röst.

Regi: Stanley Nelson, USA 2019. 115 min. 130 kr.

ARETHA FRANKLIN AMAZING GRACE
24 augusti 18:00
28 augusti 19:00

Året är 1972, soulmusikens
gudmor Aretha Franklin ton i
New Temple Missionary Baptsist
Church i Los Angeles. På plats
finns även Oscarsvinnande
regissören Sydney Pollack, anlitad att fånga
konserterna på film. Men sedan dess har
dessa magiska kvällar förblivit osedda, och
först nu – 47 år senare, får de se dagens ljus.

Regi: Quentin Tarantino , USA/England 2019. 160
min. 150 kr.

FISHERMAN´S FRIENDS
17, 18 augusti 16:30
20 augusti 19:00

Detta är den verklighetsbaserade historien om ett tiomannaband som gick från att uppträda
på den lokala stampuben i det
sömniga fiskeläget i Cornwall
till utsålda arenaturnéer. En brittisk feel-good film i bästa stil!

Regi: Chris Foggin, England 2019. 112 min. 120 kr.
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EDIE

1 september 14:30
4 september 17:00

83-åriga Edie tycker inte att det
finns något som heter ”för sent”.
Så hon lämnar sitt gamla liv,
pratet om ålderdomshemmet,
packar sin vandringsryggsäck
och ger sig ut på det äventyr
hon aldrig tog sig för - att besegra det mäktiga
berget Mount Suilven i Skottland. En härlig film
om att ta vara på den tid man har, och göra det
mesta av den.

Regi: Simon Hunter, England 2017. 102 min. 120 kr.

HASSE OCH TAGE–

EN KÄRLEKSHISTORIA
6, 7, 8 september 16:30
9 september 19:00

UTSÅLD VID VÄRLDSPREMIÄREN
PÅ LILLA FILMFESTIVALEN!
Hasse och Tage var
världens bästa vänner i
över 30 år. Deras filmer,
revyer, sånger och böcker
påverkade en hel nation
och var limmet som höll
Alan Elliott, Sydney Pollack, USA 2018. 89 min. 120 kr.
ihop folkhemmet. Som komikerduo förenade de högerspöken och anarkister
KOKO-DI KOKO-DA
i skratt. För första gången öppnar familjerna
25 augusti 19:15
Alfredson och Danielsson upp arkiven och
Ett par åker på tältsemester för
ger oss exklusiv åtkomst till deras berättelser,
att hitta tillbaka till varandra.
fotografier och inspelningar.
Men en varietéartist och hans
skumraskfölje dyker upp från
skogens mörker och förföljer
paret. En ny film av en av Sveriges mest intressanta regissörer
Johannes Nyholm, som tidigare gjort den
uppmärksammade kortfilmen Las Palmas
och guldbaggevinnaren Jätten.
Sverige 2019. 86 min. 120 kr.

Vi har ett nytt modernt kassasystem på
Scala Biografen där biljetter numera kan
köpas direkt på vår hemsida.
Givetvis går det även bra att som tidigare
ringa och boka biljetter under våra öppettider. Vi tar kort, Swish och kontanter.

16, 17, 21 augusti 19:00

Tarantino är tillbaka med en
film om nöjesbranschens Los
Angeles 1969. 
Skådespelare: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie,
Luke Perry, Al Pacino, Dakota
Fanning, Kurt Russell mfl.

S

TOY STORY 4

30 augusti 18:00
31 augusti, 1 september 17:00
8 september 14:00

De älskade leksakerna är äntligen tillbaka!
100 min. Sv. tal. 100 kr. Från 7 år.

438 DAGAR

31 augusti, 1, 4 september 19:30

Baserad på den sanna berättelsen om journalisten Martin
Schibbye och fotografen Johan
Persson som, under ett uppdrag i den konfliktdrabbade
regionen Ogaden i Etiopien,
fängslades och dömdes till 11
års fängelse för terrorism. I rollerna:Gustaf
Skarsgård och Matias Varela.
Regi: Jesper Ganslandt, Sverige 2019. 120 kr.

Regi: Jane Magnusson, Sverige 2019. 105 min. 120 kr

Ytterligare visningar tillkommer
av populära filmer!
Alltid aktuellt program på
www.scalabiografen.se

DET 2

6, 7 september 19:00

27 år efter händelserna under
sommaren 1989 kommer Det
tillbaka. Losers Club håller sitt
löfte och återvänder till Derry
för att sätta stopp för ondskan
en gång för alla, men vad
de inte vet är att Det den här
gången är både starkare och grymmare än
någonsin. Återigen ser vi Bill Skarsgård som
Pennywise.
Regi: Andy Muschietti, USA 2019. 165 min. 150 kr.

WILD ROSE

8 september 19:00

Den unga irländskan Rose-Lynn
har redan upplevt mycket; när
hon kommer ut från en fängelsevistelse väntar hennes desillusionerade mamma hemma
med hennes två små barn, som
hon inte orkar engagera sig i.
Det enda Rose-Lynn vill är att sjunga country.
När hon börjar jobba som hushållerska hos
Susannah är det början på en vänskap som
kanske kan leda till en sångkarriär. 
Regi: Tom Harper, England 2018. 100 min. 120 kr.

BLUE NOTE RECORDS BEYOND THE NOTES

SMÄRTA OCH ÄRA
28, 29, 30 september 19:00

19 september 19:00

Det legendariska jazzbolaget
Blue Note firar 80 år. I samband
med det visar vi en prisbelönt
dokumentärfilm om skivbolagets fantastiska musikhistoria.
Med Miles Davis, Art Blakey,
John Coltrane mfl.

Regi: Sophie Huber, Schweiz 2018. 85 min. 130 kr.

AD ASTRA

21 september 20.00
24 september 19:00

Astronauten Roy McBride
färdas till solsystemets yttersta
delar för att försöka hitta sin försvunne far. Hans resa kommer
att avslöja hemligheter som
sätter mänsklighetens existens
på prov och samtidigt ifrågasätter vår plats i
universum. Ett storslaget sci-fi drama som du
inte bör missa!
I rollerna:Brad Pitt, Tommy Lee Jones, John
Ortiz, Donald Sutherland mfl.
Regi: James Gray, USA 2019. 120 min. 120 kr

DOWNTON ABBEY

13, 14, 15 september 16:45 & 19:30
16, 17 september 16:15 & 19:00
18, 19 september 16:15
21, 22 september 15:00

STORT FÖRHANDSINTRESSE –
FÖRBOKA BILJETTER I GOD TID!
Nu återkommer de populära karaktärerna
från TV-serien Downton Abbey i en helt nyskapad film.Familjen Crawley, ägare till det
edwardianska lantgodset Downton Abbey,
blir överraskade av ett storslaget kungligt
besök och får hantera utmaningarna som
kommer med det.
I rollerna: Maggie Smith, Michelle Dockery,
Elizabeth McGovern mfl.

Regi: Michael Engler , England 2019. 2 tim 130 kr.

AND THEN WE DANCED
18 september 19:00

Merab dansar sedan barnsben
i det georgiska nationalkompaniet med sin partner Mary och
drömmer om en plats i huvudkompaniet. Hans tillvaro vänds
upp och ner när den karismatiske Irakli en dag ansluter till
kompaniet och blir hans största
rival, men även hans största åtrå. Nu står Merab inför valet om han ska följa sitt hjärta och
bryta sig loss från den konservativa miljö han
befinner sig i och därmed riskera att förlora
allt han har kämpat för.

QUICK

21 september 17:15
23 september 19:00

En gripande journalistisk thriller
som bygger på den fängslande
och sanna historien bakom en
av Sveriges största rättsskandaler. Det är historien om två grävande journalister som ensamma bestämmer sig för att ta sig an lögnerna
som fällde Thomas Quick - rättsväsendets,
psykiatrins och framför allt hans egna.
I rollerna: David Dencik, Suzanne Reuter,
Jonas Karlsson mfl.

Med reservation för eventuella
ändringar i programmet!

DORA AND THE LOST CITY
29 september 16:45

Efter att ha tillbringat större delen av sitt liv med att upptäcka
djungeln tillsammans med sina
föräldrar var ändå inte Dora
förberedd för det största äventyret i hennes liv - gymnasiet.
Som van upptäckare finner sig
Dora snabbt och leder Boots
(hennes bästa vän och tillika
apa), Diego, en mystisk djungelinvånare och
ett gäng tonåringar på ett äventyr där de inte
bara måste rädda hennes föräldrar utan även
lösa mysteriet bakom den försvunna staden
av guld.
Regi: James Bobin, USA, Australien 2019. 102 min.
120 kr, 100 kr för dig under 15 år.

HÖSTENS

PLAYMOBIL THE
MOVIE

FRÅN THE MET

LIVEFÖRESTÄLLNINGAR

I NEW YORK

22 september 12:30
28 september 13:30


TURANDOT - PUCCINI

Nu tar de populära figurerna
steget ut på vita duken!

Lördag 12 oktober 19.00

Alla talar svenska. 99 min. 100 kr.



Lördag 26 oktober 19.00

MANON - MASSENET

Höstens filmklubb börjar
26 september.
www.filmibastad.se



Lördag 9 november 19.00

MADAMA BUTTERFLY - PUCCINI


Lördag 23 november 19.00

AKHNATEN - PHILIP GLASS!
Met-premiär. Första gången live på bio!


B

Biljettkassan öppnar 30 minuter
före dagens första visning.

Regi: Pedro Almodóvar, Spanien 2019. 112 min. 120 kr

Regi: Mikael Håfström, SE 2019. 130 min. 120 kr

Regi: Levan Akin, Sverige, Georgien, Frankrike 2019.
105 min. 120 kr

Biljetter går numera även att boka och köpas direkt på vår hemsida. Givetvis går det även bra att
ringa och boka biljetter under våra öppettider.
Vi tar numera kort, swish och kontanter.

Pedro Almodóvar är tillbaka
med ännu ett mästerverk, präglat av den kombination av humor och allvar som gör honom
till en av de stora filmskaparna.
Regissören Salvador Mallo,
gestaltad av Antonio Banderas
som fick skådespelarpris i Cannes för sin
prestation, har nått stora framgångar i livet.
Samtidigt plågas han av diverse krämpor och
än mer av en tomhetskänsla. I jakten på livets
mening drömmer sig han tillbaka till barndomen, fattig på pengar men rik på kärlek från
hans viljestarka mamma (spelad av Penélope
Cruz).
Smärta och ära är en visuell och känslomässig fest - det är filmen han alltid velat göra,
och som kanske handlar om honom själv.
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Prenumera på vårt nyhetsbrev!
Skicka ett mejl till info@scalabiografen eller fyll i
formulär på scalabiografen.se
Scala Biografen
Kyrkogatan 21
0431-36 97 30
info@scalabiografen.se
facebook.com/scalaBastad/
@ Scalabiografen

www.scalabiografen.se

Samtliga operor är textade på svenska.
Biljettpris: 300 kr.
OBS! Numrerade platser!
Biljetterna släpps lördag 7 september!
Du köper biljetter på scalabiografen.se eller i
kassan på Scala.

