Glada Änkan

Sverige 2017 1 tim 10 min

PROGRAM 21 sept - 4 okt
Dag
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22 Sön
23 Mån
24 Tis
25 Ons
29 Sön
30 Mån
1 Tis
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4 Fre

Tid
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
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18:00

Föreställning
LIVE Glada Änkan
Josefin och Florin
High Life
Downtown Abbey
Hasse och Tage
Smärta och ära
Favoritrepris
Blinded by the Light
Josefin och Florin

Efter många förfrågningar har vi äntligen fått
möjlighet att reprisera vår kanske största svenska publikframgång: Henrik Dorsins Glada änkan.
Henrik Dorsin och regissören Ole Anders Tandberg skapade 2017 en operettversion som gjorde braksuccé. I rollen som den pressade operachefen Benny Zetterberg ser vi Henrik Dorsin
och hovsångerskan Elin Rombo gör titelrollen.

Josefin och Florin

Rumänien 2019 1 tim 17 min
När den 22-årige rumänske tiggaren Florin träffar den 38-åriga svenska singelmamman Josefin
utanför mataffären uppstår kärlek direkt. Åtta
månader senare gifter de sig och flyttar ihop i
den lilla byn Oskarström. Men när pressen från
Florins familj i Rumänien blir för stor utmanas
drömmen om ett bättre liv i Sverige och relationen sätts på prov.

Miles Davis: Birth of the Cool
Smärta och ära

High Life

Pedro Almodóvar är tillbaka med ännu ett mästerverk, präglat av den kombination av humor
och allvar som gör honom till en av de stora
filmskaparna. I sin unika glödande färgskala berättar han historien om regissören Salvador Mallo,
gestaltad av Antonio Banderas som fick skådespelarpris i Cannes för sin prestation.

Öppningsscenen visar en ung man som isolerad
på en rymdfarkost vårdar ett spädbarn. Ett tiotal
mördare och grova brottslingar har sluppit undan
dödsstraff i utbyte mot att delta i en rymdfärd.
Ombord finns även en galen läkare, briljant
gestaltad av Juliette Binoche, som börjar utföra
reproduktiva experiment på sina medresenärer.

Spanien 2019 1 tim 53 min

Frankrike 2019 1 tim 53 min

Av ikoniska regissören Claire Denis (White Material, 35 Shots of Rum).

Blinded by the Light

Downton Abbey

Storbritannien 2019 1 tim 57 min

Storbritannien 2019 2 tim 2 min

I 80-talets England kämpar en tonåring med
pakistanskt ursprung med passa in både i skolan
och hemma. Men när han en dag upptäcker Bruce Springsteens musik förändras allt.

Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton Abbey, blir överraskade av ett
storslaget kungligt besök och får hantera utmaningarna som kommer med det.
Nu återkommer de populära karaktärerna från
den omtyckta serien Downton Abbey i en helt
nyskapad film.

Miles Davis: Birth of the Cool

Hasse och Tage

Trumpetaren Miles Davis var en egensinnig
naturkraft, själva förkroppsligandet av begreppet
cool. Det centrala temat i hans liv var hans rastlösa beslutsamhet att bryta mot regler och leva
livet på egna villkor.Vi får uppleva arkivbilder,
privata filmer och intervjuer med några av världens främsta musiker, för att undersöka mannen
bakom musiken och varför Davis än idag är en
relevant röst.

Hasse och Tage var världens bästa vänner i över
30 år. Deras filmer, revyer, sånger och böcker
påverkade en hel nation och var limmet som
höll ihop folkhemmet. Som komikerduo förenade de högerspöken och anarkister i skratt. När
Tage dör i förtid förlorar hans barn en pappa,
Hasse en fadersfigur och hela Sverige en landsfader. Och när Palme dör bara månader efter Tage
börjar det svenska folkhemmet falla i bitar.

USA 2019 1 tim 55 min

Vi driver vår biograf med stöd från:
Vi  driver  vår  biograf  med  stöd  från:

Sverige 2019 1 tim 45 min

folketsbiovisby.se

