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3 November 
Kl. 19.00 
Genre: Drama 
Speltid: 1tim 46min 
Åldersgräns: Fr 15 år 
Regi: Valdimar Jóhannsson 
Text: Svensk Text 

LAMM 
Det barnlösa paret Maria och Ingvar sköter sin bondgård 
på den isländska landsbygden i det stilla. De ser till sina 
får, planterar potatis, donar med traktorn, och pratar 
sparsmakat. Det fasta mönstret bryts när ett av deras 
djur föder en annorlunda varelse – en till synes mänsklig 
flicka men med lammhuvud. De blir inte förfärade, utan 
bestämmer sig för att adoptera det faunliknande barnet. 
Lågmäld sagoskräck. 

10 November 
Kl. 19.00 
Genre: Drama 
Speltid: 1tim 34min 
Åldersgräns: Barntillåten 
Regi: Clio Barnard 
Text: Svensk Text 

ALI & AVA 
Av olika anledningar är de båda ensamma, Ali och Ava. 
De möts tack vare den gemensamma omsorgen om ett 
litet barn grannskapet. Gnistor slår om den nyfunna relat-
ionen, tills det förflutna hinner ikapp dem. Clio Barnard 
har hämtat inspiration från verkliga möten i skapandet av 
det här varma kärleksdramat om två förlorade själar som 
finner varandra. OBS! EFTER DENNA FILM INBJUDER 
VI TILL FRIVILLIG DISKUSSION. 

20 Oktober 
Kl. 19.00 
Genre: Dokumentär, Musik 
Speltid: 2tim 20min 
Åldersgräns: Fr 7 år 
Regi: Brett Morgen 
Text: Svensk Text 

DAVID BOWIE: MOONAGE DAYDREAM 
Moonage Daydream av den Oscar-nominerade filmskap-
aren Brett Morgen är en uppslukande filmupplevelse; en 
audiovisuell rymd- odyssé som belyser David Bowies 
gåtfulla arv och även tjänar som en guide till att leva ett 
meningsfullt liv på 2000-talet. Filmen innehåller många 
av hans bästa låtar, såväl och tidigare aldrig visat kon-
sertmaterial. 

HÖST 

27 Oktober 
Kl. 19.00 
Genre: Drama 
Speltid: 2tim 59min 
Åldersgräns: Barntillåten 
Regi: Ryûsuke Hamaguchi 
Text: Svensk Text 

DRIVE MY CAR 
Teaterregissören och skådespelaren Yasuke Kafuku har 
ett passionerat förhållande med sin fru sedan 20 år, ma-
nus- författaren Oto. De bollar idéer när de älskar och 
under bilresor. För paret är deras fordon en scen. Men 
även till synes harmoniska förhållanden kan ha oanade 
komplikationer få oväntade vändningar i tillvaron. 

Med stöd från 



24 November 
Kl. 19.00 
Genre: Drama, Komedi 
Speltid: 2tim 8min 
Åldersgräns: Fr 7 år 
Regi: Joachim Trier 
Text: Svensk Text 

VÄRLDENS VÄRSTA MÄNNISKA 
Snart 30-åriga Julie bor i Oslo och är vilsen i livet. Ska 
hon bli läkare? Psykolog? Kanske fotograf? Någonstans 
bland alla grubblerier träffar hon serietecknaren Aksel 
som hon blir tillsammans med. Under en kraschad bröl-
lopsfest träffar hon en annan kille och inre slitningar upp-
står. Vad vill egentligen Julie med sitt liv? Romantisk ko-
medi.  

1 December 
Kl. 19.00 
Genre: Drama, Komedi 
Speltid: 2tim 13min 
Åldersgräns: Barntillåten 
Regi: Paul Thomas Anderson 
Text: Svensk Text 

LICORICE PIZZA 
Det är 1973 med oljekris, Vietnamkrig och korrumperade 
politiker (och hemska frisyrer). Men inget av det bekommer 
den15-årige lillgamle fixaren Gary som är helt uppe i sin 
egen värld som i stort består i att tjäna pengar på ett eller 
annat sätt – och allra viktigast - att få ihop det med den tio 
år äldre Alana. Hon är i sin tur en energisk kvinna som ännu 
inte riktigt hittat bäringen i livet och som till sin egen förvå-
ning ändå börja hysa känslor för den irriterande brådmogne 
tonåringen. 
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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. 

17 November 
Kl. 19.00 
Genre: Drama, Sci-Fi 
Speltid: 2tim 16min 
Åldersgräns: Barntillåten 
Regi: A. Weerasethakul 
Text: Svensk Text 

MEMORIA 
Skotska Jessica är på resa i Colombia när hon plötsligt 
börjar lägga märke till ett egendomligt ljud varje morgon. 
För att ta reda på ljudets ursprung beger hon sig på en 
färd genom djungeln i en sinnlig upplevelse av mystiska, 
sensoriska fenomen. 

Med stöd från 


