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Hösten 2017

Agnus Dei (drama, historia)
Lördagen den 9 september klockan 15.00
REGI: Anne Fontaine
LAND & ÅR: Polen, Frankrike, 2016
SPELTID: 1 tim. 55 min.
Året är 1945. Mathilde, en ung fransk läkare, jobbar för Röda korset i Polen för att hjälpa överlevande från
andra världskriget. En dag kommer en polsk nunna och ber Mathilde om hjälp. Mathilde blir ledd till ett
kloster där hon får träffa ett flertal gravida nunnor som har blivit ofredade av en grupp sovjetiska soldater.
Medan de förtvivlade nunnorna kämpar med att kunna acceptera sina graviditeter så vänder de sig nu till
Mathilde för hjälp, och hon blir deras sista hopp.

Aquarius (drama)
Lördagen den 23 september klockan 15.00
REGI: Kleber Mendonça Filho
LAND & ÅR: Brasilien, Frankrike, 2016
SPELTID: 2 tim. 20 min.
Clara är en 65-årig pensionerad musikkritiker och änka men också den sista lägenhetsinnehavaren i
Aquarius, ett tvåvåningskomplex från 1940-talet bland överklassens vackra strandresidens i Recife. Alla
hennes grannar har tvingats sälja sina boenden till ett företag som har byggplaner för området. Men Clara
har bestämt sig för att hon hellre dör än ger upp sin lägenhet, vilket leder henne till ett stilla krig mot
företaget. Deras kamp ger henne dock lite färg i vardagen och får henne att tänka tillbaka på sitt liv, sin
kärlek och musiken.

Vänner för livet (drama, komedi)
Lördagen den 7 oktober klockan 15.00
REGI: Cesc Gay
LAND & ÅR: Spanien, Argentina, 2015
SPELTID: 1 tim. 49 min.
Julián bor i Barcelona med sin boxer Truman och gör sitt yttersta för att hålla humöret uppe trots att han
är dödssjuk i cancer. När barndomskompisen Tomás korsar hela jordklotet för att återse Julián efter
många år isär, får de en sista chans att återuppta den vänskap som nästan gått förlorad. Det blir fyra
dagar som Julián inte hade kunnat leva utan och som Tomás aldrig kommer att glömma.

Paterson (drama, komedi, romantik)
Lördagen den 21 oktober klockan 15.00
REGI: Jim Jarmusch
LAND & ÅR: USA, Tyskland, Frankrike, 2016
SPELTID: 1 tim. 58 min.
Paterson är busschaufför i staden Paterson, New Jersey. Varje dag kör han sin dagliga rutt under vilken
han observerar staden när den flimrar förbi utanför vindrutan och lyssnar samtidigt på fragment av passagerarnas konversationer. Han skriver poesi i en anteckningsbok, han går ut med sin fru Lauras egensinniga engelska bulldogg Marvin, han stannar till vid samma bar och dricker exakt en öl, han går hem till
sin fru. Lauras liv är raka motsatsen till hans: det är under konstant förändring. Hon har nya drömmar
varje dag. Paterson älskar Laura och hon älskar honom. Han stöder hennes konstanta flöde av nya idéer
och hon uppmuntrar hans skapande av poesi. Hade det inte varit för Marvin skulle deras liv ha fortsatt att
gå sin gilla gång.

Frantz (drama, historia, krig)
Lördagen den 4 november klockan 15.00
REGI: François Ozon
LAND & ÅR: Frankrike, Tyskland, 2016
SPELTID: 1 tim. 49 min.
Filmen berättar historien om Anna Hoffmeister, en ung tyska vars man, Frantz, har dödats i striderna mot
Frankrike under första världskriget. När den mystiske fransmannen Adrien en dag lägger blommor på
Frantz grav väcks starka känslor och passion till liv.

Vad döljer du för mig? (drama, komedi)
Lördagen den 18 november klockan 15.00
REGI: Paolo Genovese
LAND & ÅR: Italien, 2016
SPELTID: 1 tim. 36 min.
En varm sommarkväll samlas ett antal par och singlar för att avnjuta en god middag tillsammans. De
har känt varandra i åratal och borde veta det mesta om var och en. Men gör de verkligen det? Plötsligt får en av dem idén att testa ett socialt experiment. De ska alla lägga upp sina mobiltelefoner på
bordet, varefter alla får ta del av samtliga samtal och sms som dyker upp under kvällen. Efter livliga
diskussioner går slutligen alla med på att delta i leken, som snart visar sig bli en vådlig rysk roulette
– med deras egna hemligheter som högsta insats. Det blir en kväll som ingen av dem någonsin
kommer att glömma …

Brev från månen (drama, romantik)
Lördagen den 2 december klockan 15.00
REGI: Nicole Garcia
LAND & ÅR: Frankrike, Belgien, Kanada, 2016
SPELTID: 2 tim. 1 min.
Gabrielle är fångad i ett kärlekslöst äktenskap byggt på föräldrarnas förväntningar snarare än passion.
Ständigt sjuk reser hon till en alpinsk kurort, och väl där faller hon för den mystiske löjtnanten André.
Gabrielle slits nu mellan säkerheten hos sin make och den brinnande låga som har väckts av André.

