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1 FILM 70:-

Korparna
Tisdag 20/2 kl.19.00
Den svenska landsbygden under 1970talet. Agne sliter hårt för att få gården att
gå runt. Pressen ökar ytterligare när
arrendeägaren vill modernisera och hotar
att säga upp arrendet. Agnes familj har
brukat gården i generationer och han har
tagit för givet att äldste sonen Klas ska ta
över den. Klas däremot vill inte gå i
faderns fotspår, men vill inte heller lägga
ytterligare börda på sin far. En man som
redan verkar ha fått nog av verkligheten
I rollerna:
Reine Brynolfsson, Valter Skarsgård,
Peter Dalle
Regi: Jens Assur
Speltid:146 min
Land: Sverige
Språk: Svenska
Åldersgräns: 11 år

2 FILMER 130:-

Den syriska förlovningsringen

3 FILMER 180:-

50 vårar

4 FILMER 220:-

Heartstone

Tisdag 6/3 kl. 19.00

Tisdag 20/3 kl.19.00

Tisdag 3/4 kl.19.00

Therese är frun till en borgmästare i en
liten by i Libanon. Hon har höga
förväntningar inför ett stundande besök
från dotterns blivande man och hans
familj. Thereses bror, som dog i en syrisk
explosion 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 just från
Syrien.

50 år, nyskild, arbetslös och snart
mormor. Aurore står inför en helt ny fas i
livet. Att klara sig själv och ha lite
knackigt med pengar är hon van vid. Men
åldern… När hon av en händelse springer
in i sin gamla ungdomskärlek bestämmer
hon sig. Hon vägrar att acceptera att
livet är slut. Det är kanske nu det börjar?

En lika vacker som brutal
uppväxtskildring från en avlägsen
isländsk fiskeby. Tonårspojkarna Thor
och Christian har känt varandra hela
livet. Under en omvälvande sommar
försöker en av dem vinna en flickas
hjärta, medan den andra upptäcker nya
känslor för sin bästa vän. Ett innerligt
och avväpnande drama om att växa upp,
komma ut och bryta samman

I rollerna: Julia Kassar, Ali El Khalil,
Bassam Koussa, Nadine Khoury, Betty
Taoutel, Jaber Jokhadar, Serena Chami,
Regi: Sophie Boutros
Speltid: 92 min
Land: Libanon
Språk:Arabiska
Åldersgräns: 15 år

Filmkort köps på Teaterbiografen i samband med visning

I rollerna: Pascal Arbillot, Agnes Jaoui
Regi: Blandine Lenoir
Speltid: 89 min
Land: Frankrike
Språk: Franska
Åldersgräns - Barntillåten

I rollerna: Baldur Einarsson, Blær
Hinriksson, Diljá Valsdóttir, Katla
Njálsdóttir
Regi: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Speltid: 129 min
Land: Island
Språk: Islänska
Åldersgäns: 11 år

