Biodagar Torsdag
www.folketshusulricehamn.se - Tel 0321-354 44
BILJETT:
Bio: 50 kr p.p
Kort, Blipp eller Swish.

14 Oktober
Kl. 19.00
Drama
1tim 37min
Åldersgräns: Fr 11 år
Regi: Florian Zeller
Svensk Text

21 Oktober
Kl. 19.00
Drama
1tim 48min
Åldersgräns: Barntillåten
Regi: Chloé Zhao
Svensk Text

28 Oktober
Kl. 19.00
Drama, Komedi
1tim 57min
Åldersgräns: Fr 11 år
Regi: Thomas Vinterberg
Svensk Text

4 November
Kl. 19.00
Dokumentär
1tim 43min
Åldersgräns: Fr 7 år
Regi: Isabel Andersson
Svensk Text

THE FATHER
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen
anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning.
Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin
egen värld av minnen och föreställningar.

NOMADLAND
Fern, en kvinna som efter den ekonomiska kollapsen i
den lilla staden på Nevadas landsbygd, packar sin bil
och ger sig ut på vägarna för att upptäcka livet utanför
det konventionella samhället, som en modern nomad.

EN RUNDA TILL
Det finns en teori om att människan är född med en halv
promille för lite. Vi känner alla till att alkohol i blodet öppnar sinnet för omvärlden, problemen verkar mindre och
kreativiteten ökar. Efter det första glaset flyter samtalen
lättare och nya möjligheter öppnar sig.

LENA
Filmen om Lena Nyman är ett ömsint porträtt av en av
Sveriges mest genuina konstnärer. När Lena Nyman blir
antagen till Dramatens elevskola är hon redan en kändis
i Sverige. Från scenskolan och 60-talets sprakande
kulturliv blir hon plötsligt världsberömd med de
kontroversiella Nyfiken-filmerna.
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Biodagar Torsdag
www.folketshusulricehamn.se - Tel 0321-354 44
BILJETT:
Bio: 50 kr p.p
Kort, Blipp eller Swish.

11 November
Kl. 19.00
Drama, Komedi
1tim 58min
Åldersgräns: Fr 15 år
Regi: Shannon Murphy
Svensk Text

18 November
Kl. 19.00
Romantik, Drama
1tim 31min
Åldersgräns: Fr 11 år
Regi: Christian Petzold
Svensk Text

25 November
Kl. 19.00
Drama, Biografi, Musik
2tim 25min
Åldersgräns: Fr 11 år
Regi: Liesl Tommy
Svensk Text

HÖST
Sid 2 / 2

BABYTEETH
Millas föräldrar tror sig uppleva sin värsta mardröm när
deras allvarligt sjuka dotter blir handlöst förälskad i den
småkriminella Moses. Men i takt med att Millas kärlek till
Moses växer återkommer hennes vilja att leva.

UNDINE
Undine är föreläsare inom stadsutveckling med fokus på
Berlin. Men hon bär också på ett mystiskt förflutet. När
hon blir lämnad av sin älskade driver ödet henne till
hämnd och att återvända till sitt rätta element, flodens
vatten. Mitt i allt detta möter hon dock en ny man och
kärlek spirar.

RESPECT
Den otroliga historien om en av musikens största ikoners
strävan att finna sin röst. Oscar belönade Jennifer Hudson spelar Aretha Franklin i "Respect", där vi får följa
henne från att sjunga i sin fars kyrkokör till internationell
stjärnstatus.

Åldersgränser
BT - Barntillåten - Alla åldrar
7 år - Du måste vara minst 7 år för att se filmen. I vuxens* sällskap får alla åldersgrupper se filmen.
11 år - Du måste vara minst 11 år för att se filmen. I vuxens* sällskap måste du vara minst 7 år för att se filmen.
15 år - Du måste vara minst 15 år för att se filmen. I vuxens* sällskap måste du vara minst 11 år för att se filmen.
*Vuxen = Myndig person som fyllt 18 år.
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