Bio Sober hösten 2019
Filmvisning i Abbasalen, Messingenhuset, onsdagar kl. 13.00 och 15.00.
Kostnad 50 kr, kontantbetalning. Lunch, 11.00 – 13.00, á 60 kr betalas
i restaurangen. Filmer markerade med * visas endast för medlemmar och
medlemskort á 50 kr kan köpas vid visningstillfället.
Med reservation för ev. ändringar.
11/9 *Lyrro En svensk film om människan som ständigt är på väg.
Bort eller hem och alltid söker något någon annan stans.
88 min
18/9 * Mary Poppins kommer tillbaka Mary Poppins är tillbaka
för att ta hand om nästa generation Bank.
130 min
25/9 Domaren Domare Fiona vill rädda livet på 17-årige Adam
men föräldrarnas religion omöjliggör en blodtransfusion. 105 min
2/10 Britt-Marie var här Vid 63 års ålder lämnar B-M sin man och
får jobb som fotbollstränare! Ett nytt liv och nya vänner.
94 min
9/10 *Green Book Året är 1962 och vi befinner oss i den djupaste
södern där ”legaliserad” rasism fortfarande råder.
124 min
16/10 *The Wife I 40 år har Joan fått leva i bakgrunden av sin makes
karriär. En karriär som nu ska krönas med Nobelpriset.
100 min
23/10 Il Postino Mellan poeten Pablo Neruda och Mario, hans
postiljon, växer en varm och udda vänskap fram.
116 min
6/11 Halvdan Viking Det är vikingatid och två byar är i fejd.
Kan halte Halvdan och kungadottern Meia medla fred.
90 min
13/11 * Colette Colette levde med såväl kvinnor som män. Denna
frimodighet och frigörelse präglade hela hennes liv.
111 min
20/11 *Cold War En passionerad kärlekshistoria som utspelar sig
under kalla kriget på 50-talet i de forna öststaterna.
89 min
27/11 Vi som älskade varandra så mycket Vi får följa 3 män och
1 kvinna från 2:a världskriget och hur kärlek och vänskap
ständigt sätts på prov. Ett mästerverk av Ettore Scola.
124 min
4/12 *Mannen som lekte med elden En dokumentär om journalisten
Stieg Larsson och kartläggningen av högerextremismen.
95 min
11/12 *Nötknäpparen En fantasy efter Pjotr Tjajkovskijs välkända
musik och balettklassiker.
99 min

