PROGRAM
13 maj – 9 juni
DAG

TID

FÖRESTÄLLNING
MAJ

13 Sön

16.00 Walk with me
19.00 Allt du önskar kan du få
14 Mån 19.00 Tredje mordet
15 Tis

19 Lör
20 Sön

19.00 Det var en gång i Tyskland

19.00 Birgit Nilsson 100 år –
jubileumskonsert
LIVE
19.00 Charmören

21 Mån 19.00 Charmören

24 Tors 19.00 Slöjdbio - Förhandsvisning

27 Sön

19.00 Anders, jag och hans 23
andra kvinnor

JUNI
9 Lör

14.00 Världsstickardagen
Yarn - the movie
YARN : the movie
Island, 2016, dokumentär
Regi: Una Lorenzon
På världsstickardagen visar vi den isländska
dokumentärfilmen som omdefinierar stickoch virktraditioner genom att föra garnkonst
ut i världen.
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan och Gotlands Museum, Slöjdoch Formkonsulenterna. Observera att
filmen är textad på engelska och att det är
gratis!

Vi driver vår biograf
med stöd från:

Walk With Me
Storbritannien, 2018, 94 min, dokumentär
Regi: Marc J Francis, Max Pugh
En film om zenbuddisten Thích Nhất Hạnh,
som är känd för att ha myntat begreppet
socialt engagerad buddhism, dvs fredlig
aktivism i varje moment av vårt mänskliga
liv, precis där du är, i det samhälle där du
lever. Berättarrösten görs av Benedict
Cumberbatch. Ett samarrangemang med
yogaskolan Lila shala. Mer info www.bio.se

Tredje mordet
Japan, 2018, 125 min, drama
Regi: Hirokazu Kore-eda
Misumi har avtjänat ett långt
fängelsestraff för mord. Nu står han inför
rätta för ännu ett brutalt rånmord där en
fällande dom betyder dödsstraff. Hans
advokat är medveten om att chanserna
att vinna målet är närmast obefintliga.
Men tvivel uppstår kring om han är den
verklige mördaren.

Birgit Nilsson 100 år jubileumskonsert
Direkt från Kungliga operan sänds denna
hyllningskonsert till en av våra främsta
operasångerskor genom tiderna.
Medverkar gör några av dagens största
operasångare; Nina Stemme, Michael
Weinius, Cornelia Beskow och Christina
Nilsson.

Charmören
Danmark, 2017, 100 min, drama
Regi: Milad Alami
Esmail håller på att bli utvisad från
Danmark och kämpar desperat för att få
stanna i landet. Strategin är att hänga på
barer i hopp om att hitta en dansk kvinna
att gifta sig med. Han träffar Sara, men
det visar sig inte vara den lösning som han
tänkt sig.

Anders, jag och hans 23
andra kvinnor
Sverige, 2018, 102 min, dokumentär
Regi: Nahid Persson
Nahid som är filmmakare träffar Anders
som visar sig ha relationer med 23 andra
kvinnor. Filmen tar Nahid och Anders på
en resa som handlar om svek och ilska
men också om vänskap, närhet och kärlek.

Slöjdbio – Förhandsvisning!
Kom på Slöjdbio på Folkets Bio Visby!
Ta med med din stickning, virkning,
broderi eller annat textilt handarbete
och handarbeta, fika och se
förhandsvisningen av Anders, jag och
hand 23 andra kvinnor.
Vi öppnar 18.00 och fika kan tas med in i
salongen Vi släcker ner men inte helt och
startar filmen kl 19.00
Biljettpris inklusive fika är 100 kr.

