
Presentation:
lron Monkey HKAction

Otroligt bra HK action film i sann Robin Hood anda. Se och
njut av de coola fightscenerna.

Moon44 Action
Udda SciFi filmomgruvbruhing irymden som inte går som
foretagen tåinkt sig.

2010 SciFi
Uppftilj aren till 2001 . The year we made contact.

Cowboy Bebop Season I Anime
Vi visar hela säsong ett pä en underbarAnime serie. Vi filr
fdlja prisjägare som åker runt i vårt solsystem ochjagar bovar.

The OmegaCode Action
Bibeln är ett chiffer egentglien. Men nålr mänskligheten knäcker
koden blir Gud sur.

Princess Mononokee Anime
Riktigt rejält bra anime film om gudama som gick på jorden.
Undertitel: Att döda en gud!

The BigKahuna Komedi
Försäljare kan man inte lita på. Eller?

Watcher Thriller
En klassisk j aga mördaren rulle I Full fart. Pang på !

What Lies Beneath Slcäck
Det åir inte så bra när ens förflutna kommer tillbaka och slår
en i huvudet. Speciellt inte niir det fdrflu0ra iir dött.

Lathe of Heaven SciFi
Niir en mans drömmar börjar iindra verkligheten vill denna man
inget annat åtn att få det att sluta. Alla delar inte hans önskan.

Roc§HorrorPicture Show Komedi
Att bygga en man åir nog skoj. Men det blir lite konstigt...

Orlando Dama
Ett spåinnande och roligt drama!

PerfectBlue Anime
Popsångerskan och skådespelaren blir rätt skriimd nåir spöken

fran ftir liingesedan foljer henne med intresse.

Samtliga tider i schemat är preliminära och kan åindras. Om det iir så att du
inte vill missa en film så var på plats minst 10-15 minuter innan den börjar.
Samtliga tider i fetstil är fasta och korrmer att följas så bra det bara är
möjligt.
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Samtliga tider i schemat är prelimin2ira och kan äindras. Om det iir så att du
inte vill missa en fibn så var på plats minst L0-L5 minuter innan den börjar.
Samtliga tider i fetstil är fasta och kommer att följas så bra det bara är
möjligt.
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Schemat dag for dag:

FREDAG:
10:30 6thDay
12:30 Cube
14:00 2001
16:10 Siillskapsresan

17:50 CityHtrrter
l9:10 Boondock Saints

2l:00 , Lock, StockandTwo SmokingBarrels
22:55 Snatch

01:00 Manhunter
03:00 Frighteners :

04:50 Soldier

rÖRoec:
09:00 GrossePointBlank
10:40 StormRiders
12:45 VrginSuicide
14:20 IronMonkey
15:40 Moon44
17:30 2010
19:20 Cowboy Bebop Seson 1 (5 episodes)

2l:20 The OmegaCode
23:00 Princess Mononokee

01:20 TheBigKahuna
02:45 Watcher
04:20 WhatliesBeneath

sÖNoec:
09:00 Lathe ofHeaven
10:35 Roc§HorrorPictureShow
12:10 Orlando
13:35 PerfectBlue
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Presentationt q
P

6:thDay Action E
Arnold åir tillbaka i sann pang pang anda. Dock inte lika E

fräcksomdegamlaArnoldfilmerna. §
The Cube Slaäck .?

Total skräckmed 6 skådespelare och I rummed 3 .

annorlunda belysning. Sannerligen skrämmande. S g'
2w SciFi T EEngivenSciFifikndettafiknårt ä O

Sällskapsresan Komedi 6 §
Koppla av med Lasse . Mannen som fiir hela Sverige 

.E ;
att garva! E E

C§Hunter HKaction ! §
Otroligt lustig Hong Kong action rulle med Jackie Chan g E
i högfonn. Kom och skratta! : Å

Boondock Saints Action I e
En mycket bra fitn med lite inspiration från bland annat : E
"Pulp Fiction-'. Riktigtbrarulle, snyggt filmad. ; E

Lock, StockandTwo SmokingBarrels Komedi ; E

Ruskigt rolig komedi som säkert inte behöver någon : ;
presentation vid det hiir taget. ö b

Snatch Komedi E fi
Filmensomkomefterlock,stock.Riktigtskojjig! E;

Manhunter Thriller E ä
Filrnen ftre "silence ofthe Lambs". Se Hannibal innan § fi
de två uppföljarna. € :

Frighteners Komedi § *
Riktigtskojjigskäck/komedimedMichelJ.Fox. E g

Soldier Action äE
Få repliker åir bätfre repliker. Skjuta måste vara bra! i §

GrossepointBlank Komedi {,.
När yrkesmördaren går på klassfest blir det lite konstigt E å

StormRiders HKAction fr i
Fullt ös med massor av dataeffekter i denna coola HK filn. '= 3

VirginSuicide Drama g 
E

De fem döttrama har ett ganska s§ddat liv. Men blir deras ä :
viirld bra av att vara så s§ddad? 

äächH


