
Observera att det är en god 
idé att boka i förväg.  

Filmerna visas:
varje ons & tors kl 10.00. 

& söndagar kl 14.00
på Södran på Mejeriet.

Biljettpris: 
  vardagar 20:-
  söndagar 30:-

Bokning och info. på 
E-post: skolbio@kino.nu

tel 046 - 14 38 13 (kontorstid) 

Söndagsbiljetter bokas på www.kino.nu

2. Var är Bus-Alfons?
Visas: 26 feb - 16 mars.

Längd: ca 40 min. 

Det lilla busfröet Alfons återfinns naturligtvis på programmet igen. 
Den här gången får vi se när Milla anklagar Alfons för att ha slarvat 

bort nycklarna till deras koja. När Alfons kallas för feg bara för att han 
inte vill slåss. När Alfons inte riktigt är sig själv, eftersom han ska börja 

skolan och så den där historien när Alfons för en gångs skull blir så arg att 
han faktiskt slår till Lillkillen.

3. Lilla Anna och Långa Farbrorn
Visas: 19 mars - 2 april.

Längd: ca 45 min.

De är så olika. Hon är kort, han är väldigt lång. Lilla Anna är modig, 
Långa Farbrorn är skrajsen. Ändå finns det ingen som Lilla Anna 

hellre vill gå och bada med, bygga koja med eller åka motorcykel 
med, än Långa Farbrorn. Och det finns ingen Långa Farbrorn hellre 

skulle bjuda på smaskig tårta än sin bästa kompis Lilla Anna.

1. Lilla spöket Laban - spökdags
Visas: 5 - 19 feb.

Längd: ca 40 min.

I slottet Gomorronsol bor lilla spöket Laban och hans familj. Laban är 
inte riktigt som andra spöken, han är nämligen rädd för mörker. Han är 
också världens snällaste spöke vilket inte är lätt när man ska  skrämmas 

och vara läskig. Laban vill ju så gärna, och han gör sitt bästa för att 
kunna spöka lika bra som pappa, mamma och lillasyster Labolina.
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4. Linnea i målarens trädgård 
Visas: 13 - 27  april.

Längd: ca 30 min.

Sist ut på vårens program hittar vi den färgsprakande, älskade och 
helt underbara berättelsen om Linnea och Blomkvist. Tillsammans 

ger de sig i väg till den franska konstnären Monets blomstersprakande 
trädgård utanför Paris. Ett lite annorlunda äventyr som vid det här 

laget redan erövrat mångas hjärtan.


