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Bränd
Korea, 2019, 2 tim 28 min
Jongsu drömmer om att bli författare.
Han är förälskad i Haemi, en tjej han
känner från förr. Haemi föredrar Ben
som är snygg, rik och kör en Porsche.
Men vem är Ben egentligen? Och
varifrån tjänar han sina pengar? När
Haemi försvinner blir Jongsu besatt av
att hitta henne. Filmen bygger på en
novell av Haruki Murakami.

Girl
Nederländerna, 2018, 1 tim 45 min
15-åriga Lara är helt besatt av att bli en
professionell ballerina. Hon arbetar hårt
för att förverkliga sin dröm. Laras
frustration och otålighet blir ännu
tydligare när hon märker att hennes
kropp inte kan hänga med i de strikta
disciplinerna av träningen eftersom hon
föddes som pojke.
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Ryssland, 2019, 2 tim 43 min
En kvinna ger sig av för att leverera ett
paket till sin man i fängelset, eftersom
de hon skickat kommer i retur. Trots att
hon på alla sätt försöker vara snäll och
tillmötesgående uppstår ständigt nya
hinder. En uppgörelse med en totalitär
stat där makten och dess lakejer
härskar utan gränser. Inspirerad av en
novell av Dostojevskij.

Carmen - LIVE

The Favourite

Bizets Carmen direktsänds från
Kungliga Operan den 25 januari.
Handlingen är förlagd till en
konfektionsfabrik för billiga souvenirer
och där manligheten utspelar sig på
kampsportsarenorna. För att fira 10 års
samarbete mellan LIVE på bio och
Kungliga operan går ni 2 för en på
denna föreställning!

Storbritannien, 2018, 2 tim 1 min
Den grekiske regissören Yorgos
Lanthimos (The Lobster mfl) är tillbaka
med en dramakomedi som utspelar
sig i 1700-talets England. Den
ängsliga drottningen Anne låter
vännen Lady Sarah styra landet. När
en ny hovdam anställs skapas en
obalans i hushållet som skakar hela
riket.

Denial
På förintelsens minnesdag visar vi
tillsammans med Gotlands Museum
och Forum för levande historia filmen
Denial. Efter filmen följer ett direktsänt
samtal med Deborah Lipstadt. Filmen
är baserad på hennes bok ”History on
Trial: My Day in Court with a Holocaust
Denier” Arrangemanget är kostnadsfritt
men du måste föranmäla dig. Se vår
hemsida www.folketsbiovisby.se

Favoritrepris
En film som varit extra mycket omtyckt
av er, biopubliken, vill vi ge fler en
chans att se. Håll utkik i våra sociala
medier eller på bio.se för att se vilken
film det blir denna gång!

Vi driver vår biograf med stöd från:

