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Bio på Rio i april 

Tisdag 4 april 

Gökboet 
Drama från 1975. Speltid: 2 timmar och 9 minuter. 
Beskrivning: Brottslingen Randle P McMurphy föredrar att 
hamna på ett mentalsjukhus istället för att sitta i fängelse och 
spelar därför psykiskt sjuk. Hans sätt att vara på och 
svårigheten att lyda order smittar snabbt av sig på de andra 
patienterna. McMurphy tänker inte acceptera att människor 
drogas och sedan hasar runt i sina morgonrockar när det pågår 
ett basebollsslutspel utanför murarna! 
 

Tisdag 11 april 

Rocketman 
Musik & Drama från 2019. Speltid: 2 timmar och 1 minut. 
Beskrivning: Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de 
tidiga åren som underbarn vid Royal Academy of Music genom 
hans långa och betydande musikaliska samarbete med Bernie 
Taupin. Vi får följa det blyga pianounderbarnet Reginald 
Dwight, tonåringen som förälskar sig i rock'n'roll och slutligen 
den internationella superstjärnan med artistnamnet Elton John. 
 

Tisdag 18 april 

Casablanca 

Drama & Romantik från 1994. Speltid: 1 timmar 42 minuter. 
Beskrivning: Filmen utspelar sig 1942, mitt under andra 
världskriget. Rick är en cynisk caféägare i staden Casablanca, 
som ligger i Franska Marocko och styrs av den med Tyskland 
allierade Vichyregimen i Frankrike. Ilsa, en kvinna som Rick var 
förälskad i och som lämnade honom i Paris, dyker upp 
tillsammans med ledaren för en motståndsrörelse. 
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Bio på Rio i april 

 

Tisdag 25 april 

Inglourious Basterds 
Action från 2009. Speltid: 2 timmar och 27 minuter. 
Beskrivning: Under det första året av Tysklands ockupation av 
Frankrike tvingas Shosanna Dreyfus bevittna avrättningarna av 
sin familj, ledda av nazistöverste Hans Landa. Shosanna lyckas 
fly och skapar sig en ny identitet som biografägare i Paris där 
hon planerar sin hämnd. På annat håll i Europa sker 
hämndaktioner mot tyskarna arrangerat av löjtnant Aldo Raine: 
gruppen blir känd som The Basterds. 
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