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Söndagar 17.00 

24/9  Repmånad
  8/10 The Queen of Sheba´s Pearls
22/10  Blåsningen
  5/11  The Immigrant,

  Igelkottens elegans
19/11 Captain Fantastic
10/12 En lysande jul

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.

Kontakt:
Berit Engqvist 070 340 59 52, Birgitta Juås 403 90, 
Karin Andréasson 404 75, Henrik Sjöman 076 88 11 091,
Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85



Repmånad

Komedi

Längd: 85 min

Från år 1979

Vi hyllar nyligen bortgångne 
skådespelaren Janne ”Loffe” 
Carlsson och visar ”Repmånad, 
eller Hur man gör pojkar av 
män”.
Helge Jonsson är en försagd 
man som bor tillsammans med 
sin överbeskyddande mor och 
vars största intresse är telefo-
ner. 
Jonsson har en gång gjort 
värnplikten som signalist och 
blir inkallad till repövning på sitt 
gamla regemente. Där träffar 
han sina gamla lumparkompi-
sar i den lätta kabelbilgruppen: 
Lövgren, Tallroth, ”Gurkan” 
Gustafsson, Öberg, och grupp-
chefen Larsson. 
Larsson är angelägen om att 
gruppen skall göra bra ifrån sig, 
men det övriga manskapet tar 
inte övningen på särskilt stort 
allvar.
Den kvinnliga journalisten Bea 
följer med övningen för att skri-
va ett reportage för en vecko-
tidning under täckmantel som 
marketenterska. Känslor upp-
står.

Regi: Peter Hald, 
Lasse Åberg

Medverkande: Lasse 
Åberg, Janne Carls-
son, Ted Åström m fl



Ett svensk-engelskt drama.
Året är 1944 och Jack Bradley 
ska fylla åtta år. Då skakar en 
tragedi familjen Bradley - Jacks 
mor Emily havererar med ett 
flygplan och dör. 
Åtta år senare, 1952, dör den 
brittiska kungen och en främ-
ling, svenskan Nancy, dyker 
upp hos familjen Bradley. 
Kontstigt nog är hon förbluffan-
de lik den döda Emily. 
Kvinnan får jobb som hushål-
lerska i hemmet, men det visar 
sig snart att hon har andra pla-
ner med sitt besök i det ståtliga 
huset.
Filmen belönades med två 
Guldbaggar 2005 för Bästa foto 
och Bästa prestation (för lju-
det).

The Queen of Sheba´s Pearls

Drama

Längd: 131 min

Från år 2004

Regi: 
Colin Nutley

Medverkande: 
Helena Bergström, 
Rolf Lassgård, Rollo 
Weeks m fl



Blåsningen

En ”kuppkomedi”

Längd: 129 min

Från år 1973

Filmen utspelar sig i september 
1936 i Chicago. 
När den talangfulle men lite 
naive svindlaren Johnny Hoo-
ker blåser affärsmannen och 
gangstern Doyle Lonnegan 
trampar han i klaveret så or-
dentligt att hans vän och kol-
lega blir mördad. 
För att överleva länge nog för 
att kunna hämnas på Lonne-
gan tvingas han fly och söka 
hjälp av den professionelle be-
dragaren Henry Gondorff. 
Men Hooker ”glömmer” nämna 
att han är jagad av den kor-
rupte polisen Snyder som vill 
ha en del av det Hooker tjänat, 
och det riskerar att äventyra 
hela operationen.

Musiken i filmen, bland annat 
det berömda ragtime-temat 
”The Entertainer”, skrevs av 
Scott Joplin runt sekelskiftet, 
och var alltså flera årtionden 
gammal när filmen utspelar sig. 
Musiken arrangerades om av 
Marvin Hamlisch.
En Oscar gick till filmen för 
”bästa film”.

Regi: 
George Roy Hill

Medverkande: 
Paul Newman
Robert Redford
Robert Shaw
Eileen Brennan
m fl



The Immigrant

Komedi, 
Längd: 20 min
Från år 1917

Charlie är en invandrare som 
får utstå en besvärlig resa och 
råkar ut för trubbel så snart han 
kommer till America.
En recension varnar för sjö-
sjuka och/eller okontrollerbart 
skratt!

Regi: Charlie Chaplin
Medverkande: Charlie Chaplin, 
Edna Purviance, Eric Campbell, 
Henry Bergman m fl

Igelkottens elegans

Dramakomedi
Längd: 100 min
Från 2009

Madame Michel är en 54-årig port-
vakt i en småborgerlig fastighet. Hen-
nes enda lycka är att fly bort i sin 
värld av böcker. 
I huset bor även Paloma, en bråd-
mogen, livstrött 12-åring, som filmar 
allt hon ser med sin videokamera. På 
nästa födelsedag tänker hon ta sitt 
liv. En japan i 60-årsåldern flyttar in 
i huset och blir en länk mellan dem 
och de tre blir vänner.

Regi: Mona Achache
Medverkande: Josiane Balasko, Ga-
rance Le Guillermic, Togo Igawa



Captain Fantastic

Dramakomedi

Längd: 138 min

Från år 2016

Detta är en otroligt vacker och 
underhållande amerikansk indie-
film om föräldraskap och livsval 
och hur dessa påverkar barnen.

Ben har tillsammans med sin fru 
sex barn. De lever alla i harmoni 
med naturen långt inne i en skog, 
i skydd undan det verkliga livet, 
civilisationen och påfrestning-
arna där. Barnen hemskolas av 
sina föräldrar och lär sig överleva 
på ingenting, klättra i berg och 
jaga vilda djur, samtidigt som de 
högläser ur svåra filosofiska och 
skönlitterära texter. Ingen av dem 
har någon större kontakt med 
folk utifrån, men de har varandra 
och är lyckliga.

När mamman blir sjuk och inlagd 
på sjukhus ändras allt, och inte 
alls långt senare får de veta att 
hon gått bort. Då bestämmer sig 
resten för att i samlad trupp bege 
sig iväg för ett första möte med 
livet på utsidan, vilket såklart inte 
alls blir friktionsfritt.

Regi:
Matt Ross

Medverkande: 
Viggo Mortensen, 
George MacKay, 
Samantha Isler, 
Steve Zahn, Frank 
Langella m fl



En lysande jul

Komedi

Längd: 95 min

Från år 2006

Tänt var det här! 

Steven har i alla år lyst upp 
tillvaron i juletid för gran-
narna genom sina överdå-
diga juldekorationer. 
Men i år får han konkur-
rens av den nyinflyttade 
Buddy Hall och det blir en 
giganternas kamp när de 
båda mäter sina krafter - i 
watt och kreativitet. 
Målet är att deras hus ska 
synas från rymden.

Regi: 
John Witesell

Aktörer:  Danny DeVito, 
Matthew Broderick, Kristin 
Davis, 
Kristin Chenoweth m fl




