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Medlemskort löses vid första besöket – enstaka biljetter kan inte köpas.
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Semestersabotören
REGI: JACQUES TATI

· 1953 · FRANKRIKE · KOMEDI (1 TIM 35 MIN.)

En badort i Frankrike får besök av Monsieur Hulot, spelad av Tati själv. Han är en
välmenande om än lite klumpig herre som konstant hamnar i situationer som påverka övriga
badgäster. Filmens humoristiska anslag ligger inte i dialogen vilket gör att den liknar en
stumfilm i Buster Keaton-stil. En klassiker som blev nominerad till en Oscar för bästa manus.

Sorry we missed you
REGI: KEN LOACH

· 2019 · STORBR · DRAMA (1TIM 40 MIN.)

En ömsint skildring av brittisk arbetarklassmisär och gigekonomi. Arbetsgivaren
betalar bara ut arvode för det arbete som utförs och tar inget övrigt ansvar.
Kärnfamiljen Turner har en tillvaro som knappast går ihop och måste kämpa för att
överleva på en empatistörd arbetsmarknad. Tyvärr en verklighet för många.

Shoplifters
REGI: HIRUKAZU KORE-EDA

· 2018 · JAPAN · DRAMA (2 TIM 1 MIN)

Efter en snattningsrunda med sin son upptäcker Usamo en ensam flicka som står och fryser.
De tar han om henne och släpper in henne i familjen. En familj som, trots att den är fattig
och knappt har mat för dagen, ser till att alla mår bra tillsammans. Men en oväntad händelse
avslöjar dolda hemligheter och sätter sammanhållningen på hårda prov.

Mr.Jones

REGI: AGNIESZKA HOLLAND

· 2019 · STORBR. POLEN, UKRAINA · DRAMA (1 TIM 58 MIN)

1933 reser en ung walesisk reporter, Gareth Jones, till Sovjet för att dokumentera landets
snabba modernisering men färden för honom vidare till Ukraina. Där blir han vittne till den
fruktansvärda svälten som råder. Samtidigt gör myndigheterna allt för att hindra att den
fasansfulla sanningen sprids.

Tillsammans
REGI: LUKAS MOODYSON

· 2000 · SVERIGE · KOMEDI (1 TIM 46 MIN)

Det handlar om kärlek och skilsmässa och familjeolycka och barn och vuxna och vänskap
och sex och fotboll. Lukas Moodyssons komedi Tillsammans tar ett kärleksfullt avsked av
68s vänsterrörelse med feministiska och marxistiska drömmar om kollektivboende, kärlek till
alla, och avsked till tv och falukorv. Det är lätt att ryckas med!
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