19 & 20 nov 17:00, 21 nov 19:00

7 nov 14:00, 10 nov 17.30, 14 nov 13:00
16 nov 18:15, 17 nov 16:30

Publiksuccé!

En ensamstående mamma och hennes två
barn anländer till en liten stad. Väl där börjar
de upptäcka deras koppling till den omtalade gruppen Ghostbusters och det hemliga
arv som deras morfar lämnat efter sig.
”Nördig humor och charmiga hjältar...värdig
uppföljare till 80-talsklassikern” (MovieZine)
Av Jason Reitman. 2 tim 4 min. 125 kr.

Djupt i Piemonte, Italien, jagar en grupp äldre män efter den ovanliga och
dyra vita tryffeln Alba. De guidas av en hemlig kultur och träning som har
gått i generationer, samt deras älskade och tränade hundar. De lever ett
enklare liv, jämsides deras lojala djur och perfekta land, som taget från en
saga. 1 tim 24 min. 125 kr.

22 nov 19:15, 24 nov 16:15

13 nov 13:45, 14 nov 14:45, 20 nov 15:00, 21 nov 14:00
28 nov 16:15, 5 dec 12:30, 12 dec 14:00, 18 dec 15:00

Efter att åttiofemårige André drabbats av en halvt förlamande stroke
beordrar han sin dotter Emmanuelle att hjälpa honom avsluta sitt liv.
Hon ställs inför frågan om hon kan klara av den svåra uppgiften, framför
allt känslomässigt men också rent praktiskt. François Ozons film har
uppmärksammats för att med såväl humor som värme behandla ett
evigt aktuellt, alltid kontroversiellt ämne. 1 tim 53 min. 125 kr.

Tage Danielssons älskade klassiker har nu blivit långfilm och för regin
står ingen mindre än Hannes Holm. Och med en imponerande rollista
och fantastisk scenografi lovar vi att du kommer i rätt julstämning!
1 tim 45 min. 110 kr. Visas alla helger fram till jul!

NO TIME TO DIE 13 nov 18.30,

14 nov 17:00

Daniel Craigs sista framträdande som James Bond är en av de mest
sedda filmer på Scala genom tiderna! 2 tim 40 min. 160 kr.

15 nov 19:00, 17 nov 18:15
Under en pandemi som orsakar plötslig
minnesförlust har Aris rekryterats till
ett projekt som hjälper okända patienter hitta nya identiteter. Aris börjar
hitta tillbaka till ett vanligt liv, och samtidigt möter han Anna som också är på
bättringsvägen. Regissören Christos Nikou reflekterar över minnen,
identitet och förlust i detta prisbelönta grekiska drama! 91 min. 125 kr.

16 nov 20:00, 22 nov 14:45
Roligt och rörande om 17-åriga Ruby,
den enda hörande i en döv familj, som
drömmer om att komma in på en stor
musikskola. 110 min. 125 kr.
”Gripande, vacker, välgjord och välspelad” BETYG 5 (Filmeye)
”Feelgood med lagom dos svärta” Betyg 4 (Skånska Dagbladet)

26, 27 & 28 nov 18:30, 29 nov 14.00, 30 nov 19:00
1 & 3 dec 18:30, 4 dec 16:00, 5 dec 19:00
Inspirerad av den chockerande och sanna berättelsen om familjeimperiet
bakom det italienska modehuset Gucci. Under tre årtionden av kärlek,
svek, dekadens, hämnd och till slut mord får vi se vad ett namn betyder,
vad det är värt och hur långt en familj kan gå för kontroll.
Regi: Ridley Scott. 2 tim 37 min. 150 kr.

26 nov 16:15, 29 nov 19:00
1 dec 16:15, 8 dec 19:00
I en avlägsen by i Costa Rica anses
40-åriga Clara ha en särskild förbindelse med gud. Men bakom den
andliga upphöjelsen gömmer sig en
uppdämd längtan efter kärlek.
”Vackert och sensuellt om kvinnlig
frigörelse” Betyg 5 (MovieZine)
1 tim 48 min. 125 kr.

19 & 20 nov 19:30
21 nov 16:15
23 & 24 nov 18:30
30 nov 16:15
Richard Williams, en orädd pappa som bidrog till att uppfostra två av
världens mest talangfulla idrottare någonsin, och som kom att förändra
tennissporten för alltid. Detta är filmen om Venus och Serena Williams.
2 tim 18 min. 140 kr.

27 & 28 nov 14:00, 4 dec 14:00, 5 dec 14:30, 11 dec 14:15
Högt upp i bergen i Colombia finns en förtrollad plats kallad Encanto.
Här bor den extraordinära familjen Madrigal. 1 tim 40 min. 100 kr.

3 dec 16:00, 5 dec 16:30
6 dec 19:00, 8 dec 16:30
11 dec 16:30

KONST, OPERA OCH BALETT
18 nov 17:00
Renässansens Florens, med Lorenzo de
Medici i spetsen, var centrum för skönhet, kreativitet och genialitet. Mitt i stadens maktkamp och intriger steg en
konstnär fram som lyckade skildra denna
oförglömliga tid som ingen annan;
Botticelli. 95 min. 130 kr.

29 nov 17:00

Repris på begäran!

En film om den legendariska staden
Pompejis, som bl a har inspirerat besökare som Picasso, Emily Dickinson och
Jean Cocteau. 90 min. 130 kr.

Opera live från The Metropolitan

EURYDIKE 4 dec 19:00
Den grekiska myten om Orfeus, Eurydike
och den oemotståndliga musiken har
berättats i tusentals år. I denna magiska
opera upplever vi berättelsen från Eurydikes perspektiv.
”En triumf – musikaliskt, visuellt och
vokalt.” (Orange County Register)
2 tim och 45 min (inkl en paus). 320 kr.

9 dec 17:00
Vincent van Goghs solrosor är bland
hans mest kända verk och några av de
mest ikoniska målningarna i världen. I en
extraordinär utställning tog Van Goghmuseet en ny och avslöjande titt på de
fem offentligt ägda versionerna av Solrosor i en vas, filmen går vidare för att
utforska de många frågor och mysterier
som omger dessa verk. 85 min. 125 kr.

Balett live från Kungliga Operan

SVANSJÖN 17 dec 19:00
Tjajkovskijs klassiker, i en tolkningen
som aldrig tidigare har satts upp i Sverige, får Kungliga Balettens samtliga 68
dansare visa sin excellens.
Samtliga föreställningar på Kungliga
Operan är slutsålda, men nu har du
chans att uppleva den live på bio.
2 tim 55 min (inkl paus). 320 kr.

Året är 1402 och Drottning Margareta har enat Norden. Unionen är
omgiven av fiender och Margareta
planerar därför ett äktenskap mellan Erik och den engelska prinsessan Philippa. Av Charlotte Sieling,
2021. 124 min. 125 kr.

10 & 11 dec 19:00
12 dec 16:15, 13 dec 18:00
18 dec 19:30
WEST SIDE STORY är baserad på
den framgångsrika Broadwaymusikalen från 1957 och är en berättelse om ungdomlig kärlek och
gängrivalitet i 50-talets New York.
För regin står Steven Spielberg.

15 & 16 dec 19:00
18 dec 17:00
För första gången är Spider-Man av
-maskerad och har inte längre möjligheten att separera hans normala
liv från superhjältelivet. När han
frågar sin vän Doctor Strange om
hjälp höjs insatserna och Peter
tvingas uppleva vad det faktiskt
betyder att vara Spider-Man.

17 dec 16:00, 20 dec 19:00
Annette berättar historien om komikern Henry (Adam Driver) och
den berömda sångerskan Ann
(Marion Cotillard). I rampljusets
sken är de det perfekta paret. Men
när deras dotter Annette föds – ett
barn med en mycket speciell gåva –
kommer deras liv att förändras för
alltid. Leos Carax nya film öppnade
filmfestivalen i Cannes och musiken
är skriven av kultbandet Sparks.
2 tim 20 min. 140 kr.

22 & 23 dec 15:00
I nya Bamsefilmen ger sig vännerna ut för att leta efter Skalmans
gamla forskarkollega, biologen
Beanka. Hon har mystiskt försvunnit och spåren leder till vulkanön.
Ca 90 min. 100 kr.

Från Bolsjojteatern i Moskva

22 & 23 dec 19:00

NÖTKNÄPPAREN 19 dec 16:00

Den efterlängtade fjärde filmen i
MATRIX-universumet. Filmen återförenar Keanu Reeves och CarrieAnne Moss som Neo och Trinity.
Lana Wachowski står för regin.
2 tim 20 min. 140 kr.

Julen skulle inte vara komplett utan Hoffmanns förtrollande balett, med musik av
Tjajkovskij. Låt er förflyttas till en värld av
magi inför julhelgen. 135 min. 250 kr.

Aktuellt program och förköp:

scalabiografen.se

