PROGRAM
14 -27 oktober
DAG

TID

FÖRESTÄLLNING

A Star is Born
USA, 2018, 2 tim 15 min
En modern tappning av historien om
musikern Jack som förälskar sig i, och
hjälper den unga Annie att nå rampljuset.
Bradley Cooper både regisserar och spelar
en av huvudrollerna. Som Annie ser vi
Lady Gaga! En roll som i tidigare filmer
spelats av Judy Garland och Barbara
Streisand.

14 Sön

19.00 The Miseducation of
Cameron Post
15 Mån 19.00 A Star is Born
16 Tis

19.00 Kusama Infinity

17 Ons

19.00 A Balkan Noir

21 Sön

The Miseducation of
Cameron Post
USA, 2018, 1 tim 30 min
Cameron blir av sin nyreligiösa moster
påkommen med skolans snyggaste tjej.
Cameron skickas till 'God's Promise', ett
konverteringsläger där man "botar"
ungdomar från deras homosexualitet. I den
märkliga miljön finner hon en ny familj.

19.00 Ramen Shop

22 Mån 19.00 The Miseducation of
Cameron Post
23 Tis
19.00 A Balkan Noir
24 Ons

19.00 Ramen Shop

27 Lör

19.00 LIVE - Flickan från Vilda
Västern

Kusama Infinity
Japan, 2018, 1 tim 20 min
En dokumentär om den japanska
konstnären, skulptören och performance
artisten Yayoi Kusama som blivit känd för
sina konstverk ”Infinity Rooms”. I filmen
säger att hon i sin konst konverterar livets
energi till bilder av universum.

A Balkan Noir

Pucciniopera live från Metropolitan!

Sverige, 2018, 1 tim 14 min
En film berättad i 20 scener och lika
många cigaretter. Nina och Oskar har
förlorat sin dotter under en semesterresa
till Montenegro. Nina reser tillbaka för att
söka hämnd. Filmen har beskrivits som ett
”färgsprakande
Tarantinoinspirerat
drama med thrillerinslag tonsatt med
öststatsrock'n'roll”.

Romantiskt vilda västern-epos med
stjärntenoren Jonas Kaufmann i
huvudrollen som banditen Dick.
Sopranen Eva-Maria Westbroek gör
rollen som Puccinis pistolviftande
hjältinna Minnie, barytonen Željko
Lučić är sheriffen Jack och Marco
Armiliato dirigerar. Direkt från
Metropolitan i New York sänder vi
operan som också uruppfördes 1910
på samma scen.

Ramen Shop
Japan, 2018, 1 tim 29 min
En film om jakten på det perfekta ramenreceptet, en familjs historia och att bli
accepterad och få förtroende. Masato är
kock på en ramen-restaurang i Japan.
När fadern dör reser Masato till
Singapore för att med hjälp av en
efterlämnad anteckningsbok försöka
pussla ihop sina föräldrars historia.

Du vet väl om att du kan boka och betala dina biljetter på:
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