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Onsdag 14 juni
 Bio Victor    Bio Mauritz
11.00      Certain Women  (107) 
11.30 Mitt liv som Zucchini  (66)
13.30 Wolf and sheep  (86)   Brev till en seriemördare  (85)
15.30 The Salesman  (124)   En kvinnas martyrium  (110)
19.00 24 veckor  (103)    Sieranevada  (173)
21.00 Min faster i Sarajevo  (58)   
 

Torsdag 15 juni
 Bio Victor    Bio Mauritz
09.00 Småstad  (91)    Min Mor (76) (Maj Wechselman gästar)
10.45 I called him Morgan  (92)  Min arabiska vår (88)
13.15 The Nile Hilton Incident  (106)   
15.45 Queen of Katwe  (124)   Superswede  (89)
18.30 Ljus i natten  (110)   Sameblod  (110)
20.30 Känslan av ett slut  (108)  En alldeles särskild dag  (106)

Schema
Schemat är lagt så att det ska finnas lite luft mellan varje visning samt att det finns cirka 1 timme för lunchpaus 
varje dag, en lite längre paus på eftermiddagen för fika och omkring 1,5 timme för middagspaus. 



Fredag 16 juni
 Bio Victor    Bio Mauritz
09.15 Oskars Amerika  (79)   Ouaga Girls  (82)
11.00 The Fits  (72)    Dröm vidare  (90)
13.30 Så länge hjärtat kan slå  (103)  
16.00 Pop Aye  (104)    Efter stormen  (117)
19.15 Vad döljer du för mig?  (97)  American Honey  (163)
21.00 Kortfilmspaket 1    

Lördag 17 juni
 Bio Victor    Bio Mauritz
09.00 Glory *  (101)    Dancer  (85)
11.00 Lady M  (89)    Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv  (92)
12.30 SFF bjuder på lunch
13.30 Frantz  (113)    Prövningen  (118)
16.00 Galna av lycka  (118)   Get Out  (104)
18.00 SFF bjuder på middag
19.15 Heartstone  (129)   The Handmaiden  (144)
21.30 Kortfilmspaket 2

Söndag 18 juni
 Bio Victor    Bio Mauritz
09.00 Vilse i Paris  (88)   Moonlight  (111)
11.00 Vår nya fröken  (102)   Hon dansade en sommar  (103)
12.40 SFF bjuder på lunch
13.45 Om själ och kropp*  (116)  Aquarius  (142)
16.00 Min granne Totoro  (86)    

*) Visas med engelsk text, finns att boka med svensk text i höst



Information

BILJETTER
Er ackreditering gäller som inträdde till alla filmvisningar. Platserna är fria. På visningarna i Bio Victor finns det alltid 
plats men till visningarna i Bio Mauritz, som har 133 platser, kan det bli fullt. Om det sker är det först till kvarn som 
gäller. 

BETYG
Vid registreringen får du en blankett för att ge betyg till varje film. Genom att sätta betyg hjälper du att värdera filmerna 
för de som inte är närvarande. Lämna ifylld blankett vid registreringen. 

MAT
Under vardagarna är Filmhusets restaurang och kafé öppet. Om du visar din ackreditering där så får du 10kr rabatt på 
lunch. SFF bjuder på kaffe på eftermiddagen mellan cirka 15 - 16. Under helgen bjuder SFF på mat. Ackrediteringen 
gäller då också som matbiljett. 
Det finns också en rad olika restauranger i närheten av Filmhuset, längs Vallhallavägen och på andra sidan gärdet. Se 
separat blad vid informationsdisken.

KONTAKT
Personal finns vid registreringsbordet i Filmhusets foajé mellan varje filmvisning, fram till sista filmens start.
Om du behöver komma i kontakt med SFF:s personal kan du ringa eller maila:

Per Eriksson (070-3642518) 
Tomas Tengmark (08-665 12 31) 
info@sff-filmstudios.org
www.sff-filmstudios.org





24 veckor (24 Wochen)
Tyskland | Anne Zohra Berrached | 103 min | Atlantic
Astrid är gravid i 24:e veckan när hon får reda på att barnet 
kommer att födas med Downs syndrom och ett allvarligt hjärtfel. 
Filmen fokuserar på hur Astrid, och hennes man, brottas med 
denna insikt och om hon ska välja att abortera barnet eller inte. 
Julia Jentsch (De feta åren är förbi) är fullständigt briljant i sitt 
porträtt av Astrids omöjliga men allmänmänskliga livsval.
Visas onsdag kl 19.00.

American Honey
Storbritannien USA | Andrea Arnold | 163 min | UIP
Star bor i ett stökigt hem och lever i extremt svåra förhållanden. 
Hon flyr hemifrån och ansluter sig till ett gäng unga dörrför-
säljare. Tillsammans lever de ett eget laglöst och flackande liv 
i mellanvästerns USA. Regissören Andrea Arnold (Fish Tank) 
befäster genom denna road-movie sin position som en av de 
mest intressanta regissörerna av idag. Vinnare av stora jurypriset 
i Cannes 2016. Visas fredag kl 19.15.

Aquarius
Brasilien | Kleber Mendonça Filho | 142 min | Njutafilms
Clara är en pensionerad musikkritiker och den sista lägenhets- 
innehavaren i Aquarius, ett av överklassens vackra strand-
residenser i Recife. Alla hennes grannar har tvingats sälja sina 

hem till ett företag som har byggplaner för området. Men Clara 
har bestämt sig för att hon hellre dör än ger upp sin lägenhet. 
Kampen mot byggföretaget får Clara att tänka tillbaka på sitt liv, 
sin kärlek och musiken. Visas söndag kl 13.45.

Brev till en seriemördare
Sverige | Manal Masri | 85 min | TriArt
På väg till fotbollsträningen blir Kamal skjuten med fem skott. 
Efter år utan svar och med en oro som gnager inom familjen 
meddelar polisen att de har gripit en misstänkt, en serieskytt som 
får epitetet ”den nye lasermannen”. Manal Masri, Kamals syster, 
bestämmer sig för att ta reda på vad som verkligen hände och 
skriver ett brev till den misstänkte. En personlig men allmängil-
tig dokumentär över vår samtid. Visas onsdag kl 13.30.

Certain Women
USA | Kelly Reichardt | 107 min | Swedish Film
Kelly Reichardts lågmälda filmstil är unik i amerikansk indiefilm 
med tidigare filmer som Wendy and Lucy och Meek’s Cutoff. I 
episodfilmen Certain Women följer vi fyra kvinnor (spelade av 
Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams och Lily  
Gladstone) och deras livsval i en liten stad i Montana. Vinnare 
av stora jurypriset på London International Film Festival 2016. 
Finns endast i distribution på bluRay. Visas onsdag kl 11.00.

Om filmerna



Dancer
UK, Ukraina mfl | Steven Cantor | 85 min | Njutafilms
Sergei Polunin är en ikonisk dansare och rebell som förändrade 
och nyskapade baletten. Han var British Royal Ballets yngsta 
elev någonsin, men vid 25 års ålder bestämde han sig för att av-
bryta allt och lämna dansen. Droger och vilda fester leder till att 
brittisk media kallar honom för ”the bad boy of ballet”. Tillbaka 
i Ukraina får vi och ta del av Sergeis personliga historia bortom 
kvällstidningarnas skandalrubriker. Visas lördag kl 09.00.

Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv (Hymyilevä mies) 
Finland | Juho Kuosmanen | 91 min | Folkets bio
Sommaren 1962, Olli Mäki har chansen att bli världsmästare i 
fjäderviktsboxning. Hela Finland, från landsbygd till stad, har 
förberett sig på hans seger och framgång. Allt Olli behöver göra 
är att gå ner i vikt och koncentrera sig på matchen. Men det finns 
ett problem – han har förälskat sig i Raija. Vinnare av Un certain 
regard-priset i Cannes 2016. 
Visas lördag kl 11.00.

Dröm vidare
Sverige | Rojda Sekersöz | 90 min | NonStop
Mirja, spelad med bravur av Evin Ahmad, har precis avtjänat ett 
fängelsestraff och måste nu hitta sin plats i världen. Samhälls-
strukturer och starka vänskapsband men svaga familjerelationer 
gör valen svåra. Stark debutfilm som har beskrivits som ”en 
efterlängtad käftsmäll om vänskap, lojalitet, identitet och klass”, 
på samma gång verklighetsnära och drömsk. Vann publikpriset 
på Göteborg Filmfestival. Visas fredag kl 11.00.

Efter stormen (Umi yori mo mada fukaku)
Japan | Hirokazu Kore-eda | 117 min |TriArt
Ryota var en gång prisbelönt författare men dras nu med spel-
problem och skrivkramp. Varken hans mor eller ex-fru litar på 
honom. Ryota kämpar med att knyta an till sin son och en storm-
ig sommarnatt får Ryota chansen att visa att han inte är helt 
misslyckad. Med en tonträff utöver det vanliga skildrar mäster- 
liga Hirokazu Kore-eda all den kärlek, bitterhet, hopp och värme 
som ryms i en familj. Visas fredag kl 16.00.

Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv Dröm vidare



En alldeles särskild dag (Una giornata particolare)
Italien | Ettore Scola | 110 min | NonStop
Rom 1938. Antoinetta stökar hemma när hennes man och barn, 
som de flesta andra, är ute och tittar på Hitlers statsbesök. På 
andra sidan gården ser hon Gabriele, en antifascist med smittan-
de livsglädje. Tillsammans får de en alldeles särskild dag. Och 
genom fantastisk regi och magnifika får vi en alldeles särskild 
film som varit en klassiker sedan premiären 1977.  
Visas torsdag kl 20.30.

En kvinnas martyrium (La Passion de Jeanne d’Arc)
Frankrike | Carl Th. Dreyer | 96 min | NonStop 
Dreyer är dansk films första stora regissör. Han baserade sin 
världsberömda skildring av Jeanne d’Arcs sista dagar på pro-
tokoll från rättegången mot den franska korsriddaren. Filmen 
är en skoningslös påminnelse om kyrkans förtryck men också 
en filmisk triumf, berömd för ett av historiens dittills dyraste 
scenografibyggen och fotografens Rudolph Matés kontrastrika, 
oförglömliga närbilder av den briljanta huvudrollsinnehavaren 
Falconettis plågade ansikte. Bokningsbar från november.
Visas onsdag kl 15.30.

Frantz
Frankrike Tyskland | François Ozon | 113 min | Edge
En dag dyker en mystisk fransman vid namn Adrien upp vid 
Frantz grav. När den sörjande änkan Anna Hoffmeister, som för-
lorat Frantz under första världskriget, möter Adrien vid graven 
väcks starka känslor och passion. Paula Beer, som spelar Anna 
prisades som ”Bästa nya skådespelerska” i Venedig. Frantz är den 
senaste filmen av den franske regissören François Ozon.
Visas lördag kl 13.30.

Galna av lycka (La Pazza gioia)
Italien | Paolo Virzi | 118 min |Scanbox
Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) älskar att prata och vill gärna 
övertyga folk om att hon är rik. Donatella (Micaela Ramazzotti) 
är mer tillbakadragen och bär på en hemlighet. Beatrice och  
Donatella blir vänner när de vistas på en psykiatrisk klinik i 
vackra Toscana. Paolo Virzì (Girighetens pris) berättar en varm 
och humoristisk historia om en oväntad vänskap mellan två 
kvinnor och deras flykt från restriktioner och behandling. 
Bokningsbar från september. Visas lördag kl 16.00.

Get Out
USA | Jordan Peele | 104 min | UIP
En ung, mörk, man besöker för första gången sin, ljusa, flickväns 
familjegods. Han tolkar först familjens överdrivna inställsam-
het som ett nervöst sätt att hantera hans etnicitet. Men en rad 
märkliga händelser leder honom till en upptäckt han aldrig hade 
kunnat föreställa sig. Get Out är såväl en spännande thriller som 
en provokativ nutidskommentar som tagit såväl publik som kriti-
ker med storm. Visas lördag kl 16.00.

Glory (Slava)
Bulgarien |K. Grozeva & P. Valchanov |101 min | Starlet Media
En tillbakadragen järnvägsarbetare i Bulgarien hittar massor av 
pengar på järnvägsspåren och lämnar in dem till polisen. Trans-
portmyndigheterna bestämmer sig för att använda hans goda 
gärning för att avleda uppmärksamhet från en korruptionsskan-
dal och med ens har hans enkla liv fallit offer för storbyråkratins 
kaos. Ny filmfestivalfavorit från regissörerna till Läxan.  
Visas med engelsk text. Bokningsbar med svensk text från no-
vember. Visas lördag kl 09.00.



Heartstone (Hjartasteinn)
Island | Gudmundur Arnar Gudmundsson | 129 min | Folkets Bio 
En lika vacker som brutal uppväxtskildring från en avlägsen 
isländsk fiskeby. Under en omvälvande sommar möter vi två 
pojkar, en av dem vill vinna en flickas hjärta medan den andra 
upptäcker nya känslor för sin bästa vän. Ett innerligt och avväp-
nande drama om att växa upp och bryta samman. Heartstone har 
valts ut för biografdistribution av 100 filmälskare i Folkets Bios 
projekt Scope 100. Bokningsbar från oktober.  
Visas lördag kl 19.15.

I called him Morgan
Sverige/USA | Kasper Collin | 92 min | NonStop
En snöig natt i februari 1972 sköts den framgångsrike jazz- 
musikern Lee Morgan till döds av sin sambo Helen, mitt under 
ett gig på en klubb i New York. Mordet kom som en chock för 
jazzvärlden, och minnet av den kvällen väcker fortfarande starka 
känslor hos de som kände paret Morgan. En dokumentär, spän-
nande som en thriller, om kärlek, jazz och ett svunnet New York.
Visas torsdag kl 10.45.

Hon dansade en sommar
Sverige | Arne Mattsson | 103 min | Filminstitutet
Unge Göran ser tillbaka på sin sommar med Kerstin som han 
träffar när han sommarjobbar på sin farbrors gård. En sommar 
som skapar stor kärlek men som slutar i tragedi. Arne Mattssons 
kärlekshistoria från 1951 blev startskottet på begreppet ”den 
svenska synden” men är inte nämnvärt uppseendeväckande idag 
mer än att det fortfarande är en bra film. Det vackra fotot och 
Ulla Jacobsson som Kerstin är särskilt värda att minnas. 
Visas söndag kl 11.00.

Känslan av ett slut (The sense of an ending)
Storbritannien | Ritesh Batra | 118 min | SF
Tony är en medelålders man som ställs inför ett förflutet han 
inte tänkt så mycket på. Inte förrän en barndomsvän återvänder 
för att hämnas, från graven. Tony får ett mystiskt arv och han 
tvingas omvärdera sin uppfattning om såväl sin egen person som 
sin plats i världen. Ständigt imponerande Jim Broadbent spelar 
Tony och Ritesh Batra (The Lunchbox) regisserar filmatiseringen 
av Julian Barnes prisbelönta roman. Visas torsdag kl 20.30.

Heartstone I called him Morgan



Lady M (Lady Macbeth)
UK | William Oldroyd | 89 min | NonStop
Lady Macbeth, en ung kvinna i 1800-talets England, säljs av sin 
far till en rik medelålders man för att bli hans fru. Fast i ett kär-
lekslöst äktenskap, helt isolerad från vänner och familj, kämpar 
hon för att finna minsta lycka i tillvaron. Filmen, som baseras på 
ryska författaren Nikolai Leskovs roman, har hyllats unisont för 
dess skickliga regi och skådespeleri. Visas lördag kl 11.00.

Ljus i natten (Toivon tuolla puolen)
Finland | Aki Kaurismäki | 91 min | Folkets bio
Khaled, en flykting från Syrien, glider in till Helsingfors som 
fripassagerare på ett fartyg för att söka asyl. Handelsresande 
Wikström lämnar sin alkoholiserade hustru, säljer sitt skjort-
lager och satsar alla pengarna på poker. När Wikström öppnar 
restaurang anställer han Khaled som diskare, efter att ha hittat 
honom sovandes bland soptunnorna. Kaurismäkis varma por-
trätt om solidaritet belönades med Silverbjörnen för Bästa regi 
på filmfestivalen i Berlin 2017. Visas torsdag kl 18.30.

Min arabiska vår (Hedi)
Tunisien | Mohamed Ben Attia | Edge Entertainment
Hedi lever ett ordnat liv i Tunisien, där det inte finns mycket 
utrymme för överraskningar. Hans överbeskyddande mamma 
har redan planerat hans framtid och han har aldrig behövt ta ett 
eget beslut i hela sitt liv. På en jobbresa träffar han Hedi och livet 
kanske vänder? Belönad för bästa debutfilm och bästa skådespe-
lare på Berlin filmfestival. Producerad av bröderna Dardenne.
Visas torsdag kl 10.45.

Min faster i Sarajevo
Sverige | Goran Kapetanovic | 57 min | TriArt
Zlatan har inte varit i sitt födelseland Bosnien sedan han flydde 
landet för mer än 20 år sedan. Zlatans dotter Anja är på väg in 
i vuxenlivet och vill veta mer om sina rätter. När Zlatan inte vill 
berätta om hemlandet bestämmer sig Anja för att själv åka till 
Sarajevo. En lång kortfilm eller kort långfilm som belönades för 
bästa regi och bästa skådespelerska på Guldbaggegalan 2017.
Visas onsdag kl 21.00.

Min granne Totoro (Tonari no Totoro)
Japan | Hayao Miyazaki | 86 min | TriArt
Syskonen Mei och Satsuki flyttar till ett nytt hus tillsammans 
med sin pappa när mamman ligger på sjukhus. Där möter 
systrarna en magisk värld som uppenbarar sig bara för dem. En 
värld fylld av svartkryp, kattbussar och Totoro förstås. Ett lurvigt 
skogsväsen som blir barnens trygghet och räddare. Animations-
mästaren Miyazakis vackraste film och en av världens absolut 
bästa barnfilmer. Visas söndag kl 16.00.

Min mor
Sverige | Maj Wechselmann | 76 min | Maj Wechselmann
I Min Mor löper den ständiga flykten som en röd tråd genom 
filmen. Maj Wechselmann berättar om en djupt religiös judisk 
flicka född i Ukraina 1902, som dog som ateist och kommunist i 
Köpenhamn 1985. Wechselmanns mamma slutade aldrig sin ak-
tivistiska kamp, men genomlevde så många former av förföljelse 
och förtryck att hon till slut blev paranoid och misstänksam. Maj 
Wechelmann tilldelades SFF:s filmpris 2006 och introducerar 
filmen. Visas torsdag kl 09.00.



Mitt liv som Zucchini (Ma vie de courgette)
Frankrike | Claude Barras | 66 min | Folkets Bio
Zucchini är en ovanligt modig liten pojke och inte alls någon 
konstig gurka som en kan tro. När hans mamma dör känner han 
sig ensammast i hela världen. Men det är innan han träffar sina 
nya kompisar på barnhemmet. En fantastiskt varm historia som 
tagit hela världen, och alla åldrar, med storm. Manus av Céline 
Sciamma (Tomboy), fritt efter Gilles Paris roman.
Visas onsdag kl 11.30.

Moonlight
USA | Barry Jenkins | 112 min | Lucky Dogs
Ett intimt porträtt av en ung mans liv från barndomen till vuxen 
ålder. Han växer upp i ett tufft område utanför Miami och filmen 
följer hans kamp om att finna sin plats i denna värld, om att vara 
tuff gangster och homosexuell. En tidlös historia om mänsklig 
kontakt och de ögonblick och krafter som formar våra liv och 
gör oss till dem vi är. Rättmätig vinnare av tre Oscar varav en för 
bästa film. 
Visas söndag kl 09.00.

Om själ och kropp (Teströl és lélekröl)
Ungern | Ildikó Enyedi | 116 min | Folkets bio
Två blyga och inåtvända människor upptäcker av en slump att 
de varje natt drömmer exakt samma dröm. Det är märkligt och 
förvirrande, och lite läskigt. När de så småningom accepterar sin 
nattliga gemenskap gör de ett försök att återskapa drömmen på 
dagen. Vinnare av Guldbjörnen för Bästa film på Berlinale 2017. 
Visas endast med engelsk text och kan bokas från december (och 
då med svensk text). Visas söndag kl 13.45.

Min arabiska vår

Mitt liv som Zucchini

Moonlight



Oskars Amerika
Norge | Torfinn Iversen | 79 min | Folkets Bio
Ibland måste Oskar ta hand om sin mamma istället för tvärtom. 
Plötsligt en dag säger mamman att hon ska på en resa till Ame-
rika och Oskar måste bo hos morfar i en liten by i norra Norge. 
Morfar är vresig men Oskar får en kompis i Levi. Rädda för mor-
faderns vrede bestämmer sig kompisarna för att ro till Amerika. 
Charmig norsk familjekomedi. Bokningsbar från november. 
Visas fredag kl 09.15.

Ouaga Girls
Burkina Faso/Sverige | Theresa Traoré Dahlberg | 83 min | 
Folkets Bio
Vi möter en grupp unga kvinnor som av olika anledningar ham-
nat på bilmekanikerskolan i Ouagadougou. Med geniala berätt-
artekniska lösningar gestaltar regissören deras sista skolår, och 
lyckas samtidigt ge en bild av landets omtumlande historia och 
samtid. En spännande långfilmsdebut och coming-of-age-film 
med mycket värme, skratt, smärta och djup. 
Bokningsbar från november. Visas fredag kl 09.15.

Pop Aye
Thailand | Kirsten Tan | 104 min | Folkets Bio
En arkitekt vars stjärna dalat är på väg in i en existentiell kris när 
han återser sin barndoms “husdjur”, elefanten Pop Aye, som upp-
träder på en gata i Bangkok. Han köper elefanten för att återföra 
sin gamla vän till den lilla by där de växte upp. En kärleksfull 
och humoristisk hyllning till den goda gärningen i en värld av 
förlorad oskuld och missade möjligheter. Belönad på Sundance. 
Bokningsbar från oktober. Visas fredag kl 16.00.

Prövningen (Bacalaureat)
Rumänien | Cristian Mungiu | 118 min | NonStop 
Läkaren Romeos plan är att dottern, med sina toppbetyg, ska 
studera utomlands efter studenten. Med bara slutproven kvar 
blir Eliza brutalt överfallen. För omskakad för att kunna prestera 
på topp sätts hela hennes framtid på spel. Cristian Mungius (4 
månader, 3 veckor, 2 dagar) skildring av ett dysfunktionellt sam-
hällsystem belönades för bästa regi i Cannes.   
Visas lördag kl 13.30.

Oskars Amerika Pop Aye



Queen of Katwe
USA | Mira Nair | 127 min | Disney
Historien om schackundret Phiona Mutesi. Uppväxt i slummens 
Uganda finner Mutesi en väg från fattigdom till berömmelse 
genom sin skicklighet i schack. Filmen är baserad på den verkli-
ga historien om Phiona Mutesi och hennes resa för att bli en av 
Ugandas bästa schackspelare genom tiderna. Utmärkta roll- 
prestationer av David Oyelowo och Lupita Nyong’o.
Visas torsdag kl 15.45.

Sameblod
Sverige | Amanda Kernell | 110 min | Nordisk film
Elle Marja går på samisk internatskola och ska snart ta över som 
renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv. 
Efter förnedrande rasbiologiska undersökningar bestämmer hon 
sig för att bli svensk och rymmer till Uppsala. Men att byta liv 
visar sig vara mycket svårare än hon trodde. Stark, angelägen och 
mogen regidebut som belönats på festivalerna i Göteborg och 
Venedig. Visas torsdag kl 18.30.

Sieranevada – En gravallvarlig komedi (Sieranevada)
Rumänien | Cristi Puiu | 173 min | Folkets Bio
En familj har samlats till minnesstund för faderns bortgång men 
de interna diskussionerna blir heta och när en objuden gäst an-
länder urartar det till en dramatisk uppgörelse. Regissören Cristi 
Puiu (Herr Lazarescus död) fortsätter sitt träffsäkra borrande i 
människans väsen i detta intima familjedrama som likt Shakes-
peare pendlar obehindrat mellan fars och allvar. 
Visas onsdag kl 19.00.

Småstad
Sverige | Johan Löfsted | 91 min | Folkets Bio
Möt Björn och hans fyra systrar. När deras far dör hittar de en 
videohälsning som han lämnat efter sig. Ett meddelande från  
andra sidan som får dem att ifrågasätta valen de gjort och hur en 
bäst tar vara på livet. Det är nu som Björn bestämmer sig för att 
utmana sitt livs största rädsla. Regissören Johan Löfstedts egen 
släkt ställer sina liv till förfogande i en skimrande berättelse som 
får verkligheten att svindla. Visas torsdag kl 09.00.

Superswede – En film om Ronnie Peterson
Sverige | Henrik Jansson-Schweizer | 89 min | NonStop
En film om den svenska formel 1-stjärnan Ronnie Peterson vars 
liv slutade med en våldsam krasch på Monzabanan 1978. Filmen 
tar tillsammans med Ronnies dotter Nina Kennedy och några av 
de största namnen inom racingvärlden med publiken på en resa 
tillbaka till en epok då sporten kantades av glamour, dårskap, big 
business och krafter som under ett decennium drev mer än tolv 
förare i döden. Bokningsbar från oktober. Visas torsdag kl 15.45.

Så länge hjärtat kan slå (Réparer les vivants)
Frankrike | Katell Quillévéré | 103 min | Scanbox
Tre unga pojkar kraschar i en bil. En av pojkarna är hjärndöd 
och föräldrarna ställs inför valet att donera hans organ eller inte. 
Det är upprinnelsen till en historia där flera berättelser vävs sam-
man utifrån föräldrarnas beslut. Regissören Katell Quillévéré 
behandlar den sentimentala historien med perfekt gehör och 
genom osedvanligt skickligt bildberättande förmedlas en emo-
tionellt tillfredsställande berättelse om sammanknutna livsöden. 
Bokningsbar från oktober. Visas fredag kl 13.30.



The Fits
USA | Anna Rose Holmer | 72 min | NonStop
11-åriga Toni ägnar boxningen all sin vakna tid men när hon ser 
en danstrupp träna blir hon tagen av deras energi. Hon byter till 
dans och gör allt för att smälta in i gruppen när plötsligt truppen, 
en efter en, drabbas av märkliga svimningsanfall. En imponeran-
de debutfilm som är befriad från politiska och moraliska pekpin-
nar. Filmen kan sägas bygga på sinnesintryck; synen, lyssnandet, 
rörelserna. Det som faktiskt är specifikt och oundvikligt för 
filmkonsten. Visas fredag kl 11.00.

The Handmaiden (Ah-ga-ssi)
Sydkorea | Park Chan-wook | 144 min | NonStop
Korea på 1930-talet. Med uppsåt att lura Lady Hideko på hennes 
förmögenhet lyckas unga Sook-Hee få anställning som kammar-
jungfru. Men oväntade känslor uppstår mellan Sook-Hee och 
Hideko samtidigt som mannen bakom komplotten visar sig ha 
helt andra planer. Alla lurar alla i sydkoreanske mästaren Park 
Chan-wooks psykologiska thriller. Baserad på Sarah Waters bok 
Fingersmith. Visas lördag kl 19.15.

The Nile Hilton Incident
Sverige, Tyskland, Danmark | Tarik Saleh | 125 min | Scanbox
Filmen är inspirerad av en verklig händelse när en libanesisk 
Idolvinnare mördades på ett hotell i Dubai. En egyptisk af-
färsman och politiker, som blivit dumpad av stjärnan, visar sig 
ligga bakom händelsen som skakar hela Egypten. Den enträgna 
polisen som tar hand om fallet spelas av Fares Fares. Regissören 
Tarik Saleh och filmen vann juryns stora pris på amerikanska 
Sundance Film Festival 2017. Bokningsbar till våren 2018. 
Visas torsdag kl 13.15. The Nile Hilton Incident

Vad döljer du för mig?

The Handmaiden



The Salesman
Iran | Asghar Farhadi | 125 min | Scanbox
Emad och Rana tvingas lämna sin bostad då ett renoveringsarbe-
te i en närliggande byggnad äventyrar deras säkerhet. De flyttar 
in i en tillfällig lägenhet i Teherans centrala delar. En incident 
knuten till lägenhetens förra ägare kommer dramatiskt att för-
ändra det unga parets liv. Asghar Farhadi blev med The  
Salesman den fjärde regissören i filmhistorien (efter Fellini, De 
Sica och Bergman) att vinna en Oscar för ”Bästa icke engelsk-
språkiga film” två gånger. Visas onsdag kl 15.30.

Vad döljer du för mig? (Perfetti Sconosciuti)
Italien | Paolo Genovese | 97 min | Studio S
En sommarkväll samlas några vänner för att avnjuta en god mid-
dag tillsammans. De har känt varandra i åratal men frågan väcks 
hur väl de känner varandra egentligen. De bestämmer sig för att 
testa det genom att alla delar samtliga samtal och sms som dyker 
upp på deras mobiltelefoner under kvällen! Ett underhållande 
relationsdrama som blev en stor publiksuccé i hemlandet och ut-
sedd till bästa film på italienska motsvarigheten till Guldbagge-
galan. Visas fredag kl 19.15.

Vilse i Paris (Paris pieds nus)
Frankrike | Fiona Gordon & Dominique Abel | 83 min | TriArt
Fiona, en kanadensisk bibliotekarie, som kommit till Paris för att 
hjälpa sin gamla moster som försvunnit. Till sin hjälp, mot sin 
vilja, får hon en egoistisk men förförisk luffare. Från personerna 
bakom Den goda fén kommer färgstark underhållning med stänk 
av såväl Jacques Tati som Buster Keaton. Akrobatisk slapstick av 
allra finaste sort! Visas söndag kl 09.00.

Vår nya fröken (Ucitelka)
Slovakien | Jan Hrebejk | 102 min | Novemberfilm
Året är 1983 och en ny lärare kommer till en förortsskola utanför 
Bratislava. Den nya läraren vänder upp och ner på livet för elever 
och föräldrar och efter en elevs självmordsförsök uppmanas 
föräldrarna att skriva under ett krav på lärarens avsked. Men, lä-
raren har starka band till kommunistpartiets styre och frågan är 
om föräldrarna vågar säga vad de tycker? En lättsam och ironisk 
berättelse om allvarliga ställningstaganden. 
Tillgänglig efter 15 oktober. Visas söndag kl 11.00.

Wolf and Sheep
Danmark | Shahrbanoo Sadat | 86 min | SFF
På landsbygden i Afghanistan berättar människor sagor för var-
andra, som legenden om Kashmirvargen. Uppe i bergen går byns 
barn och vallar får, men även om dom är unga vet de mycket väl 
uppdelningen mellan flickor och pojkar. Pojkarna övar slangbella 
för att mota bort vargen och flickorna leker att de blir bortgifta. 
På berget möts Sediqa och Qodrat, innan familjerna ska bestäm-
ma över deras öden. Visas onsdag kl 13.30.

NOTERING: Alla filmer är bokningsbara förutom förhandspre-
miärerna där vi noterat från vilket datum som filmstudios kan 
boka filmerna.
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