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Våren 2018

The Big Sick

Den syriska förlovningsringen

Never Let Me Go

Vår tid ska komma

Lördagen den 13 januari 2018 klockan 15.00
Regissör: Michael Showalter
Land: USA
Genre: Drama, komedi, romantik
Speltid: 2 tim..
Kumail vet redan innan han träffar Emily att det inte är okomplicerat att övervinna uråldriga traditioner och
skyhöga förväntningar hos sin familj. Föräldrarnas högsta önskan är nämligen att han ska utbilda sig till
advokat och gifta sig med en välutbildad tjej av pakistanskt ursprung. I stället blir Kumail ståuppkomiker och
skådespelare. Dessutom blir han kär i Emily, som inte alls motsvarar familjens bild av den perfekta hustrun.
När han påminner sina föräldrar om att de har flyttat till USA just för att kunna förverkliga sina drömmar, är
familjekrisen ett faktum.

Lördagen den 27 januari 2018 klockan 15.00
Regissör: Mark Romanek
Land: Storbritannien, USA
Genre: Drama, romantik, science fiction
Speltid: 1 tim. 44 min.
Vännerna Kathy, Ruth och Tommy växer upp tillsammans på vad som verkar vara en idyllisk engelsk internatskola. I den slutna värld de lever i försöker de hitta sina platser samtidigt som deras relation till varandra blir
allt starkare. Men ju äldre de blir, desto närmare den hemska sanningen kommer de …

Kvinnan från Brest

Lördagen den 10 februari 2018 klockan 15.00
Regissör: Emmanuelle Bercot
Land: Frankrike
Genre: Biografi, drama
Speltid: 2 tim. 8 min.
På ett sjukhus i Brest upptäcker lungspecialisten Irène Frachon en direkt koppling mellan ett antal tvivelaktiga dödsfall och ett av staten godkänt preparat för diabetiker, Mediator. Eftersom ingen till en början vill
lyssna på hennes varningar, går hon vidare på egen hand och undersöker kopplingen mellan preparatet
och dödsfallen. Hennes avslöjande kom att skaka om hela läkemedelsindustrin i Frankrike och tvingade
fram nya rutiner för att undvika att någonting liknande händer igen.

Dödens apostel

Lördagen den 25 februari 2018 klockan 15.00
Regissör: Rodrigo Sorogoyen
Land: Spanien
Genre: Deckare, drama, thriller
Speltid: 2 tim. 5 min.
Madrid 2011. Det är den varmaste augustimånaden i mannaminne och en halv miljon pilgrimer inväntar
påvens besök. Hela staden är full av säkerhetsstyrkor som bevakar evenemanget, som dessutom krockar med politiska protester. Mitt i uppståndelsen hittas två äldre kvinnor mördade. Det blir upp till de två
omaka poliserna Velarde och Alfaro att ta sig an fallet, och i hettan och kalabaliken stöter de på en
ondska som de aldrig tidigare har varit i närheten av.

Lördagen den 10 mars 2018 klockan 15.00
Regissör: Sophie Boutros
ÅRSMÖTE direkt efter filmen
Land: Libanon, Jordanien, Egypten
Genre: Drama, komedi
Speltid: 1 tim. 32 min.
Therese är fru till en borgmästare i en liten by i Libanon. Hon har höga förväntningar inför ett stundande
besök av dotterns blivande man och hans familj. Thereses bror, som dog i en explosion i Syrien för 20 år
sedan, är fortfarande högst närvarande i huset genom de stora fotografier av honom som finns uppsatta
överallt. Therese är förväntansfull inför besöket och delar sin glädje med brodern genom att prata med
fotografierna – tills hon plötsligt upptäcker att hennes efterlängtade gäster kommer från just Syrien.

Lördagen den 24 mars 2018 klockan 15.00
Regissör: Jesper W. Nielsen
Land: Danmark
Genre: Drama
Speltid: 1 tim. 59 min.
Året är 1967 och ungdomskulturen gror. I Köpenhamn bär man blommor i håret, lyssnar på Beatles
och Dylan och sjunger sånger om frihet och en ljusnande framtid. Men i Gudbjerg tycks tiden i stället
ha frusit till is. Här hamnar de oskiljaktiga bröderna Elmer och Erik när deras mor blir sjuk. I denna
avkrok härskar rektor Fredrik Heck med oinskränkt makt över fosterhemmet med målet att förvandla
bångstyriga pojkar till lydiga medborgare – med alla medel. Skräckslagna gör Elmer och Erik allt för
att synas och märkas så lite som möjligt för att kunna undgå Hecks repressalier, men minstingen
Eriks klumpfot och hans livliga drömmar om att bli astronaut ställer hela tiden till det. När den enda
lärare som varit snäll mot dem, Lilian, skräms iväg, återstår bara en lösning: att slå tillbaka! Men
deras enda vapen är deras fantasi och den sista lilla gnutta hopp som finns kvar …

On the Milky Road

Lördagen den 7 april 2018 klockan 15.00
Regissör: Emir Kusturica
Land: Serbien, Storbritannien, USA
Genre: Drama, fantasy, komedi, krig, romantik
Speltid: 2 tim. 5 min.
Varje dag korsar mjölkmannen Kosta frontlinjen på en åsna, mitt under det bosnisk-serbiska kriget, för att
leverera det vita guldet till soldaterna. Han har lyckats hålla sig undan från kulor och har även tur i kärlek
med en kvinna från byn – tills en mystisk italiensk kvinna anländer och vänder upp och ner på hans värld.
Så börjar historien om en passionerad och förbjuden kärlek som tvingar dem båda in i ett fantastiskt men
farligt äventyr. Förenade av ödet verkar ingenting och ingen kunna stoppa deras vilja att vara tillsammans.

