HÖSTEN 2013
ONSDAG 25/9 KL 19.00

Jakten

Mads Mikkelsen gestaltar varje tänkbar känsla i Thomas Vinterbergs kusliga "Jakten".
Jakten utspelar sig i en liten dansk stad vid juletid. Huvudpersonen, Lukas, håller på att återhämta
sig från sin skilsmässa. Han har nytt arbete, ny flickvän och ska få julbesök av sin tonårige son.
Plötsligt anklagas han av sin bäste vän Theos femåriga dotter för pedofili och masshysterin börjar
mot den oskyldige Lukas.
Med: Mads Mikkelsen, Alexandra Rapaport, Thomas Bo Larsen
Regi: Thomas Vinterberg, Danmark 2013 Längd: 1 tim 55 min

ONSDAG 9/10 KL 19.00

VI

Det här är historien om IDA och KRISTER. Det handlar om en relation som går åt helvete. De
älskar varandra men lyckas kväva relationen långsamt tills inget syre finns kvar och de hamnar i
en oundviklig återvändsgränd. VI saknar fysiskt våld men det psykiska blir desto mer påtagligt. Det
är en psykologisk kärlekstragedi som inte bara är modig i de vågade scenerna utan även i sin tillit
på manuset och skådespelarna.
Med: Gustaf Skarsgård, Anna Åström, Rebecca Ferguson, Sten Ljunggren, Kevin Vaz
Regi: Mani Maserrat, Sverige 2013 Längd: 1 tim 32 min

ONSDAG 23/10 KL 19.00

Les Misérables

Med artonhundratalets Frankrike som skådeplats berättar Les Misérables en tidlös saga om den
mänskliga själens odödlighet. Huvudpersonerna i dramat är två. Jean Valjean, dömd till livstids
straffarbete för att ha stulit ett stycke bröd, rymmer under en permission och lyckas skapa sig ett
hederligt och framgångsrikt liv. Den andre är polisinspektör Javert som aldrig ger upp sökandet
efter Valjean under de nästan 20 år som dramat utspelar sig, från 1815 till 1832. Les Misérables”
är en opera förklädd till musikal och har allt man kan önska av en riktig opera – kärlek och hat,
mod och svek, död och försoning
Med: Anne Hathaway, Hugh Jackman, Russel Crowe, Helena Bonham Carter, Sacha B Cohen
Regi: Tom Hooper, England 2012 Längd: 2 tim 38 min

ONSDAG 6/11 KL 19.00

Beasts of the Southern Wild

I ett ruckel på en liten ö kallad ”Badkaret” utanför New Orleans bor en sexårig flicka med sin far.
Det är fattigt, smutsigt och alla vet att vattnet när som helst kan ödelägga allt. Flickan pratar med
ett gammalt linne som om det vore hennes länge sedan döda mor, lyssnar på husdjurens hjärtslag
och drömmer att urtidsodjur vaknar ur smältande polarisar. Allt hänger samman och rubbas något
rasar hela universum. Hushpuppy är ung men hennes själ och insikter känns nedärvda sedan
tidernas begynnelse. Gråta får de vuxna göra, hennes uppgift är att rädda världen och återskapa
balansen.
Med: Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Gina Montana
Regi: Benh Zeitlin, USA 2012 Tid: 1 tim 43 min

ONSDAG 20/11 KL 19.00

Den gröna cykeln

I Saudiarabien är det förbjudet för en vuxen kvinna att synas ute på gatan utan heltäckande
klädsel, det är inte tillåtet för henne att köra bil, och inte heller för en liten flicka att cykla. Wadjda
är 10 år. Hennes bästa kompis Abdalla har en cykel och hon vill också ha en. För att tjäna ihop
pengar till att köpa en fin grön en som hon sett i affären, ställer hon upp i en tävling där den som
reciterar Koranen bäst vinner en summa pengar. Välspelad och äkta uppvisning av en värld och
ett samhälle där drömmen om en cykel symboliserar det fundamentala i kampen om jämlikhet.
Med: Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Sultan Al Assaf
Regi: Haifaa Al Mansour, Saudiarabien/Tyskland 2012 Tid: 1 tim 38 min

ONSDAG 4/12 KL 19.00

Avalon

Janne är en tidigare nattklubbsägare, mäklare och konsthandlare som nyligen blivit fri från sin
fotboja. Han befinner sig i Båstad, redo att öppna den nya nattklubben Avalon med sin gamla
polare Klas. Under den kändistäta tennisveckan gör han de sista förberedelserna inför öppningen,
umgås med systern Jackie och njuter av livet som stundande krogkung. En olycka händer, de
beblandar sig med brottslingar och pengar byter ägare. Och allt sker mitt under Båstadsveckan,
knytpunkten för landets festande överklass. Johannes Brost gör ett oförglömligt porträtt av en
plågad festfixare som drabbas av sitt livs största kris i Båstads glassiga jetset-miljö.
Med: Johannes Brost, Carl Johan De Geer, Peter Carlberg, Léonore Ekstrand
Regi: Axel Petersén, Sverige 2012, 1 tim 19 min

