Välkommen till Folkets Bio Visby
Folkets Bio Visby är en ideell och partipolitiskt obunden kulturförening
som huserar i biografen på Adelsgatan 39 där vi visat spel- och
dokumentärfilm från hela världen sedan 1986.
Under namnet Live på bio samarbetar vi med FHP (Folkets Hus &
Parker) och visar opera, musikal, teater och dans från världens stora
scener.
Vi hyr också ut biografen till andra event och filmvisningar, till exempel till
Visby Filmstudio och Gotlands Skolbio.
Vår verksamhet stöds av Region Gotland, Svenska Filminstitutet, Europa
Cinemas och Svenska Postkodlotteriets kulturstiftelse men det är våra
ideellt arbetande föreningsmedlemmar som ser till att filmvisningarna
fungerar.
Vill DU arbeta ideellt i föreningen och hjälpa till att utveckla en levande
biograf och mötesplats? Eller vill du hyra biografen för ett eget event?
Hör av dig till info@folketsbiovisby.se
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Program Folkets Bio Visby
26 mars - 8 April 2017
26
27
28
29

Sön
Mån
Tis
Ons

30
31
1
2
3
4
5
6

Tors
Fre
Lör
Sön
Mån
Tis
Ons
Tors

7
8

19.00
19.00
19.00
19.00

The Salesman
Moonlight
The Salesman
Önskerepris (Titel presenteras
senare!)

19.00
19.00
19.00
19.00

In this corner of the world
En väldig vänskap
Moonlight
In this corner of the world
Abonnerat, Visby Filmstudio
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Biljettpriser
Film 100 kr (80 kr för barn & ungdom, pensionär,
studerande eller arbetslös.) För dig som går mycket på film
så har vi tagit fram ett stämpelkort. Går du på fem filmer så
ser du den sjätte gratis. Fråga efter kortet i biljettkassan.
Vissa knattefilmer visas till rabatterat pris,
detta anges vid respektive föreställning.
Live på Bio anges vid respektive föreställning. Förköp via
hemsidan, köp på biografen innan föreställning i mån av
plats. Kassan öppnar 30 minuter innan föreställning.
OBS! Endast Swish eller kontant betalning på biografen.

Hitta Hit
Folkets Bio Visby, Adelsgatan 39, 621 57 Visby.
0498 - 21 07 09
info@folketsbiovisby.se

The Salesman
Iran 2016. 125 min. Drama.
Regi: Asghar Faradi.
Emad och Rana tvingas lämna
sin bostad då ett renoveringsarbete i en närliggande byggnad
äventyrar deras säkerhet. De
flyttar in i en tillfällig lägenhet i
Teherans centrala delar. En
incident knyten till lägenhetens
förra ägare kommer dramatiskt
att förändra det unga parets liv.
Filmen är regisserad av
Asghar Farhadi som tilldelades
sin andra Oscar för bästa Ickeengelskspråkiga film på
Oscarsgalan 2017. Den tidigare
fick han för för ”Nader och Simin
- En separation” 2011.

Moonlight
USA 2016. 111 min. Drama.
Regi: Barry Jenkins.
Moonlight är ett intimt porträtt av
en ung mans liv från barndomen
till vuxen ålder, när han växer
upp i ett tufft område utanför
Miami. Filmen följer hans kamp
om att finna sin plats i denna
värld. Det är en tidlös historia om
mänsklig kontakt och om de
ögonblick och krafter som formar
våra liv och gör oss till dem vi är.
Filmen vann Bästa Film på
Oscarsgalan 2017 och ytterligare
två Oscar för bästa manus och
bästa manliga biroll.

In this corner of
the world
Japan 2016. 126 min. Drama.
Regi: Sunao Katabuchi.
Denna coming of age-historia
fokuserar på Suzu, som 1944
flyttar från den lilla staden Kure
till Hiroshima för att leva med sin
fästmans familj. Suzus liv går in i
ett kaosartat tillstånd när staden
drabbas av atombomben, men
hennes uthållighet och mod
driver denna värmande och
inspirerande berättelse om de
vardagliga utmaningar som
drabbar invånarna i ett
krigshärjat land.
OBS: engelsk text!

En väldig vänskap
Island 2015. 94 min. Drama.
Regi: Dagur Kári.
Fusi är en vänlig och överviktig
43-årig jätte som fortfarande är
oskuld och bor hemma hos
mamma. Mesta tiden lyssnar han
på hårdrock och leker krig med
sina tennsoldater. På jobbet blir
han ständigt utsatt för mobbing
och övergrepp. Hans liv tycks
mest vara en långsam vandring
mot döden. Men så möter han
Hera, en sprallig tjej som tycker
om honom, men som lider av
många problem. Fusi är beredd
att göra allt för henne, vare sig
hon vill det eller inte.

