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Bland män och får (2015)  LÖRDAG DEN 10 SEPTEMBER 2016 
 
Regissör: Grímur Hákonarson 
Land: Island, Danmark, Norge, Polen 
Genre: Drama 
Speltid: 1 tim. 33 min. 
 
I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder som grannar – och bittra fiender. Båda är fårbönder, 
och varje år tävlar de mot varandra om att vinna det ärofulla förstapriset för bästa bagge. I över 40 år har de 
vägrat att tala med varandra. Men så händer det som inte får hända: ett får misstänks ha drabbats av en 
fruktad fårsjukdom. Efter åratal av krig dem emellan, tvingas bröderna nu att börja samarbeta för att rädda 
sina hem och djur. De är helt överens om vad som måste göras, även om det innebär att de bryter mot 
lagen. 

Trumbo (2015)  LÖRDAG DEN 24 SEPTEMBER 2016 
 
Regissör: Jay Roach 
Land: USA 
Genre: Biografi, drama 
Speltid: 2 tim. 4 min. 
 
Den sanna historien om manusförfattaren Dalton Trumbo, vars framgångsrika karriär får ett plötsligt slut när 
han år 1947 svartlistas för sina politiska åsikter. Men han erbjuds ett alternativ: om han anger andra miss-
tänka vänner och kollegor till den då ökända kommittén för oamerikansk verksamhet, blir hans namn ren-
tvått. Trumbo tvingas in i en kamp för ord och frihet, där fler och fler dras in i den häxjakt som följer. 
 
45 år (2015)  LÖRDAG DEN 8 OKTOBER 2016 
 
Regissör: Andrew Haigh 
Land: Storbritannien 
Genre: Drama, romantik 
Speltid: 1 tim. 35 min. 
 
Det är bara en vecka kvar till Kate och Geoff Mercers 45:e bröllopsdag, och planeringen inför festen är i 
full gång. Men så landar ett brev till Geoff i farstun. Man har funnit kroppen av hans första kärlek, nedfru-
sen och välbevarad, djupt inne i de schweiziska alpernas glaciärer. En allvarsam nyhet som kommer att 
få konsekvenser för både paret Mercers bröllopsdagsfirande och deras äktenskap. 
 
Louder Than Bombs (2015)  LÖRDAG DEN 22 OKTOBER 2016 
 
Regissör: Joachim Trier 
Land: Norge, Frankrike, Danmark, USA 
Genre: Drama 
Speltid: 1 tim. 49 min. 

 
Jonah återvänder hem tre år efter att hans mor, en berömd krigsfotograf, omkom i en bilolycka. För 
första gången sedan begravningen tvingas han tillbringa tid med sin far och yngre bror för att gå igenom 
moderns fotografier inför en kommande utställning. Under arbetets gång kommer det fram nya omstän-
digheter kring olyckan, och dessa ger en annan bild av den kvinna som de trodde att de kände så väl. 
Gamla minnen och konflikter väcks till liv, men nu i ett annat sken. 

Revolten (2014)  LÖRDAG DEN 5 NOVEMBER 2016 
 
Regissör: Kornél Mundruczó 
Land: Ungern, Tyskland, Sverige 
Genre: Drama, thriller 
Speltid: 2 tim. 1 min. 
 
I en nära förestående framtid inrättas en ny lag för att gynna hundar med fin stamtavla och därmed miss-
gynna blandraser. Hundskatten för de mindre lyckligt lottade skjuter i höjden, med resultatet att ägarna 
dumpar sina vänner. Snart strövar förvildade och hungriga hundar omkring överallt på gatorna. Hundgår-
darna är överfulla. Hundfångarna får arbeta i skift.     13-åriga Lili kämpar för att skydda sin älskade hund 
Hagen, men hennes far kastar ut honom att dö på gatan. Utan att ha en aning om att Lili desperat letar 
efter sin vän, dag som natt, slår Hagen sig i lag med andra herrelösa hundar, som bara närs av en enda 
tanke: att revoltera mot människosläktet. Och deras hämnd ska bli skoningslös! 

Avskedsfesten (2014)  LÖRDAG DEN 19 NOVEMBER 2016 
 
Regissör: Tal Granit, Sharon Maymon 
Land: Israel, Tyskland 
Genre: Drama, komedi, romantik 
Speltid: 1 tim. 33 min. 
Yehezkel bor tillsammans med sin hustru Levana på ett gemytligt ålderdomshem i Jerusalem. De 
lever ett fridfullt liv, och när bäste vännen Max drabbas av en obotlig sjukdom, bestämmer Yehezkel 
sig för att hjälpa honom till en lika fridfull död. Men att infria löftet visar sig vara lättare sagt än gjort, 
för ingen vill vara den som utför den slutgiltiga proceduren. I stället bygger Yehezkel en maskin som 
ska göra jobbet. Efter Max bortgång sprids ryktet om den barmhärtiga uppfinningen, och önskemå-
len strömmar in; alla vill med hjälp av maskinen ta sig till den andra sidan. Men när Yehezkels egen 
hustru blir en kandidat, ställs paret inför ett svårhanterligt moraliskt dilemma. 

Systrarna (2015)  LÖRDAG DEN 3 DECEMBER 2016 
 
Regissör: Hirokazu Kore-eda 
Land: Japan 
Genre: Drama, komedi 
Speltid: 2 tim. 8 min. 
 
Systrarna Sachi, Yoshino och Chika bor tillsammans i Kamakura. När deras far, som de inte har träffat på 
15 år, plötsligt dör, packar de sina väskor för att ta sig till begravningen. Där träffar de sin lilla halvsyster 
som de aldrig tidigare mött och inser att hon lever ett ensamt liv. Efter en snabb överläggning erbjuder de 
sin nyfunna syster att komma och bo med dem. Ett beslut som kommer att förändra livet för alla inblan-
dade. 


