Biljetter 25 kr. Kassan öppnar 30 min. innan föreställningen.
NY ADRESS: Prästgatan 56. Telefon 063-13 00 05. Välkommen!

FLYG! SA ALFONS ÅBERG
Söndag 18, 25 januari, 1 februari kl 15
Tre nya historier om Alfons Åberg, där hans pappa har stor del. Alfons vill gärna vara som
pappa, vuxen och allvarsam. Men så glömmer Alfons sig och börjar leka istället. Pappan
får vara med och möter utmaningar som att vara en bra pappa, ordna födelsedagskalas,
våga leka flyglekar och mer. Liller Möller, Norge, 40 minuter.

IMSE OCH VIMSE/ELSA OCH GODNATTSAGORNA
Söndag 8, 15, 22 februari kl 15
Imse och Vimse är två spindlar. Imse får syn på en söt flugflicka som han gärna vill äta upp.
Men hon blir räddad av Vimse för han blir istället lite kär. / Elsa har svårt att somna efter
att pappa har sagt gonatt. När pappa har lämnat barnkammaren kommer Elsas gosedjur
till liv och kan berätta ännu fler godnattsagor. Michael Ekblad, Ulf C Ebeling / Christian
Ryltenius, Sverige, 35 minuter.

VEM LURAR ALFONS
Söndag 15, 22, 29 mars kl 15
Tre nya filmer om den ständigt lika populära Alfons Åberg: Vem lurar Alfons, Alfons vid
vuxenbordet och Hann Alfons före sig själv. Liller Möller, Norge, 40 minuter.

ALFONS LEKER EINSTEIN
Söndag 19, 26 april och 3, 10 maj kl 15
Tre nya filmer om Alfons Åberg: Hur långt når Alfons, Alfons och soldatpappan samt Alfons
leker Einstein. Liller Möller, Norge, 40 minuter.

APRIKOSER, ASTON OCH VINGA
Söndag 17, 24, 31 maj och 7 juni kl 15
Den lilla pojken och farbrodern har en härlig dag på stranden. Havet är blått och alldeles
stilla. / Stackars stenen! Blöt. Kall. Ensam. Hunden Aston tar med stenen hem och bäddar
ner den i den varma docksängen./ Duvungen Vinga flyttar med sin familj till ett nytt radhus. Vinga cyklar till affären men när hon ska cykla tillbaka åker hon vilse. Lotta Geffenblad,
Gun Jacobson, Uzi Geffenblad, Sverige, 35 minuter.

BLI MEDLEM! Folkets Bio Östersund är en av Sveriges största Folkets Bio-föreningar, men vi behöver alltid
bli fler som vill vara med och driva vår biograf Regina. Det enda som behövs är ett intresse för filmvärlden!
Kunskap, gemenskap och massa film får du på köpet! Se www.bioregina.se för mer information.
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