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ALAFORS. Biobesök 
hör julhelgen till och 
på Medborgarhusets 
bio har man laddat upp 
med hela tre premiärer.

Tack vare ny digital 
teknik får Ale nu fi l-
merna samtidigt som 
Göteborgs biografer.

Mörker och kyla i kombina-
tion med julledighet lockar 
folk till biograferna. Som 
alebo behöver man inte 
åka in till Göteborg för lite 
biomys. 

I Alafors har tre filmer 
premiär i julhelgen: ”Berät-

telsen om Pi”, ”Sune i Grek-
land – All inclusive” och 
”Mammas pojkar”. 

– Det blir nog en bra 
blandning där det finns 
något för alla. Nu har vi 
dessutom köpt in en pop-
cornmaskin så nu luktar 
det gott i biografen, även 
om det blir en del städning 
efteråt, säger Folkets Hus-
föreståndaren Willy Köl-
borg.

1963 flyttade bion in 
i Medborgarhuset och 
har blivit kvar sedan dess. 
Förra året byttes den gamla 
35-millimetersfilmen ut 

mot ett digitalt system, 
vilket gav helt nya förutsätt-
ningar. 

– Vi får filmerna samma 
dag som biograferna i Göte-
borg och jämfört med tidi-
gare är det mycket bättre 
kvalitet, både ljud- och 
bildmässigt. Innan fick vi 
filmerna i trälådor som 
vägde 25-30 kilo och då 
hade de dessutom varit runt 
på andra ställen innan och 
kunde vara slitna. Nu har 
vi bara en liten box som vi 
använder. 

Sedan den nya tekniken 
landade i Alafors har anta-

let besökare ökat med 140 
procent. 

Även om snittåldern är 
50 plus upplever man att 
allt fler unga hittar till bio-
grafen.

– Fortfarande finns det 
alebor som inte vet om att 
det finns en bio i kommu-
nen. Det ska det nog bli 
ändring på, menar Willy 
Kölborg. 

– Flera fi lmpremiärer i Medborgarhuset
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Laddat för fi lmkvällar. Willy Kölborg, Folkets Hus-före-
ståndare, hoppas att fl er alebor ska välja att biomysa på 
hemmaplan. 

Hög tid för julbio

Tillsammans med hela familjen drar Sune till Grekland på sommarlovet. Som 
varje sommar förut planerar de sin semestervecka i Myggträsk. Då händer det 
mest oväntade, pappa Rudolf bokar en charterresa till Grekland. 

På plats i Grekland inträffar katastroferna, Sune tappar sin tjejtjusarkraft, 
Håkan Bråkan gillar verkligen inte trollet Julle i barngruppen, mamma Karin blir 
mer och mer irriterad på Rudolf. Samtidigt upptäcker pappa Rudolf att det är all 
inclusive och vilka oanade möjligheter det för med sig.

Berättelsen om Pi är ett storslaget vackert äventyr om 16-åriga Pi som efter ett 
skeppsbrott befinner sig som enda överlevande människa ombord på en livbåt 
mitt ute på Stilla Havet.

Livet på båten blir en kamp för överlevnad och dagar och nätter fyllda av 
spänning, hopp och förtvivlan. När räddningen till slut kommer är Pi den enda 
som kan återberätta historien om vad som egentligen hände därute… men 
frågan är om man någonsin kommer tro honom.

Sune i Grekland – All inclusive Berättelsen om Pi Mammas pojkar
Prästen Gunilla försöker få ordning på sina vuxna söner Thor och Oden, som är 
besatta av Hårdrock och planerar ett heavy metal-konvent i sin sömniga lilla by. 
De vägrar att flytta hemifrån och skaffa familj. 

Men när Jenny, byns lärarinna och Line Dance-instruktör, dyker upp så 
förändras allt. Bakom varandras ryggar inleder bröderna kampen om Jennys 
hjärta.

JULENS FILMNYHETER

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

Vi önskar alla våra kunder en 

GOD JUL 
och ett riktigt

GOTT NYTT ÅR
VI ÖPPNAR IGEN 7 JANUARI,
VARMT VÄLKOMNA TILLBAKA!Cat Club:  

DJ Pierre

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Tisdagen den 25 december (Juldagen)
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 260 kr. Biljetterna släpps fredag 14 dec. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.


