VÅREN 2013
ONSDAG 30/1 KL 19.00

Moonrise Kingdom

Historien utspelar sig sommaren 1965. De två ungdomarna Sam och Suzy befinner sig på ett scoutläger. Året innan har
de ingått en pakt att den här sommaren ska de rymma och bosätta sig i vildmarken. Båda vantrivs enormt hemma, Sam i
sin fosterfamilj och Suzy med sina oförstående föräldrar. De gör slag i saken och rymmer till skogs. Där får de tillfälle att
upptäcka kärleken och friheten tillsammans medan invånarna tvingas organisera en skallgång efter de två ungdomarna.
Wes Andersson har alltid haft en förkärlek för udda karaktärer. Själva historien är ganska enkel. Filmens styrka ligger i
rollfigurerna, atmosfären, stilen och komisk tajmning. Sist men inte minst har han fått ihop en helt fantastisk ensemble,
både av äldre välkända skådespelare och yngre lovande.
Med: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Bill Murray, Edvard Norton, Tilda Swinton
Regi: Wes Anderson, USA 2012 Längd: 1 tim 34 min

ONSDAG 20/2 KL 19.00

Källan

En by någonstans i Nordafrika, uppe i bergen. Fötter trevar fram bland stenarna i ökentorr sand, stegen är blytunga i
hettan. Målet: en källa där vattnet flödar fritt och ämbar fylls. När kvinnorna anträder återfärden, som är tyngre nu med
vattnet, så snubblar en kvinna och faller. Vattnet blandas med blod. Ett barn har gått förlorat. Så inleds filmen om några
kvinnors uppror mot århundradens oskrivna lagar där imamens ord är lag och kvinnorna ofta tycks mindre än vattnet de
släpar på. Målet för upproret: att få en vattenledning till byn. Medlet - lika gammalt som byns seder: en kärleksstrejk. Det
går som det brukar i sådana dramer. Männen tar till våld medan kvinnorna tar till list.
Med: Hafsia Herzi, Leila Bekhti
Regi: Radu Mihailesanu, Belgien 2012 Tid: 2 tim 4 min

ONSDAG 6/3 KL 19.00

Äta Sova Dö

I sin långfilmsdebut skildrar Gabriella Pichler ett skånskt samhälle, som är ett halvdött skal, där arbetslösheten drar fram.
De flesta över 35 kedjeröker på traktens krog och med blek hud och tom blick tittar ner i bordet när tanten på
arbetsförmedlingen ärtigt förklarar att de får flytta till Malmö. 20-åriga Rasa, Nermina, är som en torped som skär igenom
denna trögrörliga massa. När Rasa cyklar till fabriken gör hon det med samma frenesi och livsglädje som när hon
paketerar ruccola. Hon älskar jobbet och vägrar, när mattan dras undan, att gå in i omgivningens uppgivenhet. Rasa
kräver mer än äta, sova, dö. Hennes existens bygger på att arbeta och utan det dör hon.
Med. Nemina Lukac, Milan Dragisic, Jonathan Lampinen
Regi: Gabriela Pichler, Sverige 2012 Tid: 1 tim 40 min

ONSDAG 20/3 KL 19.00

Maktens män

I centrum står en ung presstalesman som faller offer för maktspelet som äger rum bakom kulisserna i det politiska livet,
liksom för förrädiska manipulationer och lockelser. George Clooney spelar rollen som guvernör Morris, är en av två män
som har en chans att sno åt sig posten som demokraternas presidentkandidat och Ryan Gosling spelar hans
presstalesman. Paul Giamatti är kampanjledare för en av Morris motståndare och Marisa Tomei reporter vid New York
Time. Ohio är en avgörande stat - den som vinner här är i princip klar att tävla mot republikanerna om platsen i Vita
Huset. Och för att vinna verkar allt vara tillåtet.
Med: George Clooney, Paul Giamatti, Ryan Gosling, Evan Rachel Wood
Regi: George Clooney, USA 2012 Tid: 1 tim 41 min

ONSDAG 3/4 KL 19.00

Tyrannosaur (Storbritannien 2012)

Joseph, en plågad, självdestruktiv man omgiven av våld, finner hopp och räddning i Hannah, en kristen
välgörenhetsarbetare. Från början ser han ner på hennes tro och hennes förmodade idylliska liv, men han inser snart att
Hannahs liv är allt annat än fridfullt. Allteftersom deras förhållande utvecklas lär de sig att förstå och acceptera den
smärta de båda bär inom sig. Tyrannosaur är en mörk film om manlig destruktivitet och självdestruktivitet, men till sist
skymtar också ett litet flimrande ljus av möjlig solidaritet, paradoxalt nog i närheten av döden och i de ögonblick Joseph
och Hannah vänder sina böner till varandra.
Med: Peter Mullan, Olvia Colman, Eddie Marsan, Paul Popplewell
Regi: Paddy Considine, Storbritannien 2012 Tid: 1 tim 31 min

ONSDAG 17/4 KL 19.00

En oväntad vänskap

Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från fängelset, anställs genom en händelse som personlig assistent
till den oförskämt rike, men också mycket ensamme aristokraten Philippe som blivit förlamad efter en skärmflygolycka.
Driss är till en början väldigt tveksam till jobbet och Philippes vänner har starka invändningar mot hans val av assistent.
Men de två har mycket att lära av varandra. Driss otroliga energi och livsglädje smittar snart av sig på Phillipe, och
Phillipe lär Driss en hel del om vett och etikett. Tillsammans upptäcker de nya saker i livet och en oväntad och stark
vänskap växer fram mellan två individer som på ytan inte verkar ha någonting gemensamt.
Med: Francois Cluzet, Audrey Fleurot, Omar Sy, Anne Le Ny
Regi: Olivier Nakache, Frankrike 2012 Tid: 1 tim 52 min

Samt en bonusfilm för att fira Bodens filmstudios 10
fantastiska år. Vi bjuder på fika i pausen.

