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27/9  Fest i byn  
11/10		 Hur	många	lingon	finns	det	i	världen		
25/10  The Square
  8/11           Min pappa Marianne
22/11  The blues Brothers
  6/12   Love Actually

Där	vi	har	möjlighet	kommer	vi	att	lägga	in	svensk	text	på	filmer	med	svenskt	tal.

Välkomna	till	ännu	en	filmsäsong,	där	ni	som	betalt	medlemsavgift	går	på	vårens	
avgift	på	de	två	första	filmerna,	eftersom	vi	fick	ställa	in	dessa	under	vårens	vis-
ningar	p.g.a.	Corona-utbrottet.	Nu	anpassar	vi	till	rådande	rekommendationer:	
gles	placering,	annan	serveringsmodell	och	uppmaning	till	alla	att	stanna	hemma	
om	man	känner	sig	det	minsta	förkyld.	Önskvärt	är	också	jämna	pengar	eller	
Swish.

Kaffe	och	smörgås	serveras	efter	filmen	om	inte	filmen	är	mer	än	2	tim	lång,	
annars tar vi paus.
För	att	se	filmerna	måste	man	vara	medlem.	Medlemsavgift	per	termin	är	100	kr	
(ej	för	vårens	medlemmar	vid	de	två	första	filmerna),	betalas	vid	första	besöket.	
Kostnaden	per	tillfälle	är	50	kr,	vilket	täcker	fika	o	kringkostnader.
Filmerna	visas	i	samarbete	med	studieförbundet	NBV	och	med	Swedish	Film	
Licens.

Kontakt:
Berit	Engqvist	070	349	59	52,	Birgitta	Juås	403	90,
Karin	Andréasson	404	75,	Kjell-Erik	Åsberg	070	586	86	85,
Christina Andersson 076 848 34 38



The Blues Brothers
Amerikansk produktion
En festlig musikkomedi som blivit något av en kultfilm! När Jake 
Blues släpps från fängelset, blir han hämtad av sin bror Elwood. 
De åker och hälsar på de nunnor som de växte upp hos. De får 
veta att hemmet inte längre stöds av kyrkan utan måste säljas. 
Enda chansen att rädda det är att de 5 000 dollar som är skatte-
pengar för fastigheten, betalas in inom 11 dagar. För att få ihop 

pengarna sätter bröderna ihop sitt gamla bluesband. Hinner de få ihop pengarna i tid för 
att rädda hemmet?

Längd: 134 min Regissör: John Landis
Skådespelare: John Belushi Dan Aykroyd James Brown

Love Actually
Brittisk produktion

En romantisk kärlekskomedi I det samtida London på några veckor 
fram till jul, där kärleken är på språng och ingen är immun…..  Tio 
separata historier vävs samman.

Längd: 135 min. Regissör: Richard Curtis
Skådespelare: Hugh Grant, Liam Neesson, Marhne Mccutcheon m fl

The Square
Svensk produktion.

Christian	är	en	framgångsrik	ledare	på	ett	modernt	konst-
museum.	Han	kör	elbil	och	försöker	leva	som	han	lär.	
Dagarna	innan	utställningen	The	Square,	ett	verk	som	ska	
påminna	om	vårt	gemensamma	ansvar	i	det	offentliga	
rummet,	ska	öppna	blir	han	besluten	på	öppen	gata,	något	

han	har	svårt	att	skaka	av	sig.	Han	påbörjar	en	jakt	på	förövaren	och	försätts	i	
allt	mer	pressade	situationer	som	får	honom	att	ifrågasätta	sin	egen	moraliska	
kompass.
Längd	145	min.	Regissör:	Ruben	Östlund
Skådespelare:	Claes	Bang,	Elisabeth	Moss,	Terry	Notary,	Sominic	West,	
Christoffer	Laessö	m.fl

Min pappa Marianne
Svensk produktion.

Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 
28, till Alingsås för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes 
älskade pappa, prästen med det stora skägget, avslöjar att han 
egentligen vill vara Marianne vänds Hannas värld upp och ner. 
Det blir en omtumlande resa för Hanna som varken kände 

sig själv eller sin pappa så väl som hon trodde. En varm feelgood-berättelse om 
modet att vara sig själv och lyckan över att bli älskad för den man är.

Längd: 105 min  Regissör: Mårten Klingberg
Skådespelare: Hedda Stiernstedt Rolf Lassgård Lena Endre Klas Wiljergård Nour 
El Refai Kajsa Ernst

Fest i byn
Fransk produktion.

I	den	lilla	franska	byn	förbereder	man	sig	för	fest.	Ett	
kringresande	tivoli	anländer.	En	tältbio	monteras	upp.	Och	
det	är	här	som	byns	brevbärare	storögt	bevittnar	en	skryt-
film	om	det	amerikanska	postverket.	Våghalsiga	akrobater	
virvlar	förbi	och	sprider	sin	post	medels	flygplan	och	motor-

cykel.	Snabbt	bestämmer	han	sig.	Han	ska	effektivisera	postbärandet	-	”The	
American	Way”!	På	sin	skraltiga	cykel	inleds	en	rad	halsbrytande	strapatser.

Längd:	86	min.	Regissör:	Jacques	Tati
Skådespelare:	Guy	Decomble,	Jacques	Tati,	Paul	Frankeur

Hur många lingon finns det världen
Svensk produktion.

Alex,	27	är	en	stor	egoist	och	har	misslyckats	med	det	mesta	
i	livet.	Han	har	en	usel	relation	till	sin	flickvän	och	är	dessut-
om	arbetslös.	När	han	så	äntligen	får	ett	jobb	på	Hudiksvalls	
Kommun	vet	han	inte	riktigt	vad	han	ger	sig	in	i.	Plötsligt	
befinner	sig	Alex	som	ledare	för	ett	gäng	utvecklingsstörda	

och	dom	får	honom	steg	för	steg	att	se	livet	med	nya	ögon.

Längd:	101	min.	Regissör:	Lena	Koppel
Skådespelare:	Cecilia	Forss,	Sverrir	Gudnason	Dag	Malmberg


