
  Love actually
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.
                                                

Kaffe och smörgås serveras efter filmerna. 
För att se filmerna måste man vara medlem. Medlemsavgift per 
termin är 100 kr och 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.
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Berit Engqvist 070 349 59 52, Birgitta Juås 403 90,
Karin Andréasson 404 75, Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85,
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  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 skattepengar för
fastigheten, betalas in inom 11 dagar. För att få ihop pengarna 
sätter bröderna ihop sitt gamla bluesband igen för att ge en stor 
stödgala där många kända artister, förutom de själva, medverkar. 
Hinner de få ihop pengarna i tid för att rädda hemmet?
Längd: 134 min. 
Skådespelare: John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown

  The Dig, släpptes första gången jan 2021.
En brittisk dramafilm regisserad av Simon Stone, "The Dig" bygger 
på en roman med samma titel av John Preston. Boken är baserad 
på en verklig arkeologisk utgrävning som tog plats i Sutton Hoo, 

Suffolk, England år 1939. 

Längd: 112 min. 
Skådespelare: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny 
Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott, Archie Barnes och Monica Dolan.

  Tills Frank skiljer oss åt
Komedi från 2019. Vera har tröttnat på singellivet och längtar efter 
den stora kärleken. Hon är visserligen dödligt kär i sin charmige 
kollega Frank, men hennes livscoach tycker det är dags att Vera 
sänker sina krav, mållåser på en hyfsad kille och sätter fart på sitt 
liv. En komedi om beslutsångest, längtan efter att hitta den rätte och
om hur små vita lögner leder till oväntade situationer utom all 
kontroll.
Längd: 98 min. Regissör Leif Lindblom. 
Skådespelare:  Liv Midnes, Peter Magnusson, Erik Johansson

  Charter
Svenskt drama från 2020. Efter en skilsmässa befinner sig Alice mitt
uppe i jobbig vårdnadstvist som hon tror hon är på väg att förlora. I 
desperation tar hon båda sina barn och beger sig med dem på 
charterresa till Teneriffa.
Längd: 94 min. Regissör Amanda Kernell. 
Skådespelare: Anne Dahl Torp, Tintin Poggats Sarri, Sverrir 
Gudnarsson, Eva Melander[

https://sv.wikipedia.org/wiki/Charter_(film)#cite_note-6
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