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Kaffe och smörgås serveras efter filmen.

För att se filmerna måste man vara medlem. Av-
giften per termin är 100 kr. Den betalas vid första 
besöket.
Kostnaden per tillfälle är 50 kr. Det täcker fika 
och kringkostnader.
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Mordet på Orientexpressen

Drama

Längd: 2 tim 8 min

Från år 1974

Regi: Sidney Lumet
Aktörer: Albert Fin-
ney, Martin Balsam, 
Jacqueline Bisset, 
Sean Connery, Wen-
dy Hiller, Vanessa 
Redgrave, Richard 
Widmark, Lauren Ba-
call, Ingrid Bergman, 
Jean-Pierre Cassel, 
John Gielgud, 
Anthony Perkins, 
Rachel Roberts, 
Michael York m fl

,,

Året är 1935 och det är vinter. 
Ångvisslan tjuter när Orient-
expressen dundrar fram på 
sin väg mellan Istanbul och 
Calais med bland annat Her-
cule Poirot ombord som lyck-
ats få en kupé i förstaklass-
vagnen trots fullbokning. 

Ombord frotterar sig de rika 
och berömda i prakten och 
överflödet. Mitt i natten stan-
nar tåget plötsligt till då spåret 
är blockerat av snömassor. 
Intet ont anande fortsätter 
passagerarna att sova. 

På morgonen hittas industri-
magnaten Ratchett  mördad 
med tolv knivhugg, fast ku-
pén var låst. Nu gäller det för 
Hercule Poirot att snabbt lösa 
mysteriet innan ovädret be-
darrat och gruppen upplöses. 
Alla hade motiv, alla är miss-
tänkta – till och med butlern.



Florence Foster Jenkins

Dramakomedi

Längd: 1 tim 51 min

Från år 2016

Regi: Stephen Frears

Aktörer: Meryl 
Streep, Hugh Grant, 
Simon Helberg, Re-
becca Ferguson

”Folk må säga att jag inte kan 
sjunga men aldrig att jag inte 
sjöng!” proklamerade den 
stormrika, högst verkliga Phila-
delphia-arvtagerskan Florence 
Foster Jenkins, som närde en 
livslång, innerlig och sensatio-
nellt obesvarad kärlek till musi-
ken. 

Från 1900 och fram till sin död 
1944 bodde hon i New York, 
där hon årligen hyrde hotell 
Ritz-Carltons festlokal för ett 
uppträdande – gärna iklädd 
vingar eller annan sagolik ut-
styrsel – där en mer eller min-
dre lojal supporterkrets utstod 
hennes ”artisteri”. All humor var 
helt oavsiktlig.

Hennes uppgivne ackompanja-
tör hette Cosmé McMoon och 
hennes man bar det minst lika 
färgstarka namnet St Clair Bay-
field. Han gjorde sitt bästa för 
att hålla bespottarna stången 
(ibland med sedlar). Det höll 
hyggligt tills hon i ett utslag av 
full grandiositet abonnerade 
hela Carnegie Hall för en kon-
sert.



Semestersabotören

Komedi

Längd: 1 tim 27 min

Från år 1954

Manus, regi: 
Jacques Tati

Medverkande: 
Jacques Tati

 Filmen handlar om ett se-
mesterställe i Frankrike som 
får besök av Monsieur Hulot 
som spelas av Tati själv. 

Hulot är en snäll man som 
inte säger särskilt mycket 
men han för ändå med sig en 
massa trubbel till stället. 
Filmens humor ligger inte i 
dialogen, utan i bild och ljud 
vilket gör att filmen liknar en 
klassisk stumfilm i Buster 
Keaton-stil.

Filmen, som är den första 
med Tatis odödliga Monsieur 
Hulot, var bl.a. Oscar-nomi-
nerad för bästa manus.

Humorn är inte illasinnad och 
den gör inte löje av människ-
or och ingen råkar illa ut, men 
den avslöjar obönhörligt och 
med stor värme hur komiskt 
absurd den vardag som om-
ger oss är.
 



Babel

Drama

Längd: 142 min

Från år 2006

Richard och Susan är på resa i 
Marocko för att försöka läka ef-
ter förlusten av sin tredje barn, 
som dött i plötslig spädbarns-
död.
De drabbas av ännu en ovän-
tad olycka då bussen de färdas 
i blir träffad av ett gevärsskott.
Denna händelse binds sam-
man med samtidiga skeenden 
på andra platser i världen.

Regi: 
Alejandro González Iñárritu
Aktörer:  Cate Blanchett, Brad 
Pitt, Gael García Bernal, Moha-
med Akhzam m fl



Livet efter dig

Louisa ”Lou” Clark bor i en pit-
toresk stad på den engelska 
landsbygden. Utan att veta vad 
hon egentligen vill i livet hoppar 
hon mellan olika ströjobb och 
hjälper till att försörja sina för-
äldrar. 
Lous vanligtvis så positiva in-
ställning ställs på prov när hon 
erbjuds ett arbete som person-
lig assistent åt Will Traynor, en 
framgångsrik ung aktiemäklare 
som blivit rullstolsburen i en 
olycka. Olyckan förändrade 
Wills liv på ett ögonblick. Han 
som en gång var en aktiv även-
tyrare har förvandlats till en cy-
niker som gett upp allt – ända 
till Lou bestämmer sig för att 
visa honom att livet är värt att 
leva. 
Tillsammans upplever de en 
omvälvande tid och upptäcker 
att deras liv – och hjärtan – 
förändras på ett sätt de aldrig 
kunnat föreställa sig.
 
Baserad på den bästsäljande 
och kritikerrosade romanen 
med samma namn av Jojo 
Moyes.

Drama

Längd: 1 tim 50 min

2016

Regi: Thea Sharrock
Aktörer: Emilia Clark, 
Sam Claflin, Charles 
Dance, Jenna Co-
leman, Matthew Le-
wis, Vanessa Kirby, 
Stephen Peacocke, 
Brendan Coyle, Janet 
McTeer



En plats i solen

Thriller

Längd: 1 tim 29 min

Från år 2012

Regi: Peter Flinth
Aktörer: Malin Cré-
pin, Björn Kjellman, 
Leif André, Kajsa 
Ernst, Erik Johans-
son,  Felix Engström, 
Richard Ulfsäter m fl

En känd svensk före detta 
NHL-stjärna och hans familj 
hittas mördade i sitt hem i 
Marbella.
Kvällspressens Annika 
Bengtzon skickas till Spanien 
för att skriva om fallet. Sol-
kustens mörka baksida visar 
sig när Annika kommer allt 
närmare sanningen - och det 
hela blir till ett smutsigt spel 
om droger, pengatvätt och 
brutal hämnd.

Filmen bygger på Liza Mark-
lunds roman med samma 
namn.




