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Schema
Schemat är lagt så att det ska finnas tid för cirka 1 timmes lunchpaus varje dag, en lite längre paus på eftermiddagen 
för fika och omkring 1,5 timme för middagspaus. Men ibland har  det varit nödvändigt att tumma lite på dessa regler...

Onsdag 6 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
10.30 Teheran Tabu (90)    10.30 Utöya 22 juli (90)
12.00 Lunch i Filmhuset restaurang
13.00 Phantom Thread (130)    13.00 Älskande Par (118)
15.30 Amatörer (102)     15.30 Farväl Europa (106)
17.30 Middag i Filmhusets restaurang
18.45 Thelma (116)     18.45 Huset vid havet (107)
20.50 Flotten (Eng text) (97)    20.50 Mot solnedgången (101)

Torsdag 7 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
09.00 Den tredje mannen (105)   09.00 En fantastisk kvinna (100)
11.00 Insyriated (85)     11.00 Händelser i Ydre (90)
13.30 A Ciambra (118)
16.00 Godless (99)     16.00 Krig (84)
19.00 Under the tree (89)    18.40 Call me by your name (132)
21.00 Katie Says Goodbye (88)   21.00 Menashe (82)



Fredag 8 juni
Bio Victor      Bio Mauritz
09.00 M (99)      09.00 I Am Not A Witch (93)
11.00 Tully (94)     11.00 Efter Inez (79)
13.30 Olydnad (114)
16.00 Ladykillers (97)    16.00 Gook ( 94)
19.00 The Florida Project (115)   19.00 C’est la vie (117)
21.15 Nattskuggor (85)    21.15 Toppen av ingenting (84)

Lördag 9 juni
09.00 Att angöra en brygga ( 100)   09.00 Little Wing (100)
11.00 White Sun (Eng. text) (90)  11.00 The Deminer (83)
12.30 Lunch i Filmhuset restaurang
13.30 Beast (107)     13.30 Lady Bird (94)
16.00 Tio månader i Frankrike ( 100)  16.00 Vad ska folk säga (106)
17.30 Middag i Filmhusets restaurang 
19.15 På Chesil Beach (105)    19.15 Gruppen (113)
21.15 Cirkus (71)     21.15 The Party (71)

Söndag 10 juni
09.00 Isle of Dogs (101)    09.00 Charmören (100)
11.00 Svanen (91)     11.00 Faces, Places (89)
12.30 Lunch i Filmhuset restaurang
13.30 Den 12e mannen (135)   13.30 120 slag i mintuten (140)

Not: Årets omslagsbild kommer från Cinema Paradiso som får nypremiär i höst, visades på SFF Årsmöte



Information
BAGAGE
Bagage går att förvara i ett seminarium. Nyckel finns hos SFF personal. Kontakta dem för att öppna rummet. Förvarna 
gärna när ni behöver tillgång till bagaget.

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 helgdagarna ingår 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 nedan eller maila: sff@filmstudio.se.
Per Eriksson (08-665 12 30) 
Magdalena Elekidis (073-085 69 97) 
Tomas Tengmark (08-665 12 31) 



120 Slag i minuten (120 battements par minute)
Frankrike, 2017 | Robin Campillo | 140 min | Folkets Bio
Politik och passion i 90-talets Paris. Trots att AIDS fort-
sätter att skörda tusentals offer är hjälpen återhållsam. 
Nathan blir aktivis och i mötet med den militante Sean 
skakar hela hans värld i en film som garanterat kommer 
få ditt hjärta att bulta. Vinnare av Grand Prix, FIPRES-
CI-priset & Queerpalmen på Cannes filmfestival 2017. 
Visas söndag kl 13.30.

A Ciambra 
Italien, 2017 | Jonas Carpignano | 118 min | Lucky Dogs
Pio, en ung romsk pojke i södra Italien som har bråttom 
att växa upp och hålla jämna steg med sin storebror som 
är hans förebild. En natt bestämmer sig Pio för att visa 
sin bror att han inte är sämre bara för han är yngre, vilket 
utlöser en serie av händelser som föralltid förändrar hans 
syn på världen.
Visas torsdag kl 13.30.

Amatörer
Sverige, 2018 | Gabriella Pichler | 102 min | TriArt
Musse på kommunen får äran att göra reklamfilmen som 
ska sälja in Lafors. Men Aida och Dana tar upp fighten och 
riktar sina mobiler och selfiesticks mot alla som inte får 

vara med. Kampen om vem som har rätt att berätta Lafors 
historia har börjat. 
Visas onsdag kl 15.30.

Att angöra en brygga
Sverige, 1965 | Tage Danielsson | 100 min | Filminstitutet
På ön väntar de på sina gäster. På båten finns gästerna 
och just nu seglar de in mot ön. Det ska bli kräftskiva och 
alla är inställda på en riktigt trevlig kväll. Men först måste 
båten angöra bryggan... Gösta Ekman, Monica Zetterlund, 
Birgitta Andersson och Lars Ekborg i en sanslös fars som 
berättar om hur allt blir fel, går sönder och rasar samman. 
Visas lördag kl 09.00.

Beast
UK, 2018 | Michael Pearce | 107 min | Folkets Bio
Olyckliga Moll lever med sin förtryckande familj på ön 
Jersey. På sin 27-årsdag möter hon den mystiske Pascal 
och det blir början på en katt-och-råtta-lek mellan åtrå 
och far. Beast flyter nästan sömlöst mellan olika genrer 
men är i huvudsak ett mörkt drama som kombinerar 
spänning och intelligens. En film som visar upp nya brit-
tiska talanger både bakom och framför kameran. 
Visas lördag kl 13.30.

Om filmerna



C’est la vie (Le sens de la fëte)
Fra, 2017 | O. Nakache & E. Toledano | 117 min | Njuta
Det är dagen när det unga paret Pierre och Héléna ska ha 
sin bröllopsfest på ett 1600-talsslott utanför Paris. Där 
jobbar bl.a. cateringkillen Max, fotografen Guy och sång-
aren-underhållaren-DJ:n James. För Pierre och Helena är 
det en alldeles särskild dag men för de som jobbar där är 
det en vanlig arbetsdag. 
Visas fredag kl 19.00.

Call me by your name
Italien, Frankrike, Brasilien, USA, 2017 | L. Guadagnino | 
132 min | UIP
Unge amerikanen Elio spenderar sommaren i familjens 
hus i Italien. En dag, anländer den årliga sommarstuden-
ten, doktoranden Oliver, för att i sitt examensarbete hjälpa 
Elios far, en framstående. Snart upptäcker Elio och Oliver 
en sommar som kommer att förändra deras liv för alltid.
Visas torsdag kl 18.40.

Charmören 
Danmark/Sverige, 2017 | Milad Alami | 100 min | Folkets
Esmail håller på att bli utvisad från Danmark och kämpar 
desperat för att få stanna i landet. Strategin är att hitta 
en dansk kvinna att gifta sig med. Helt oväntat blir han 
förälskad i Sara, som dessvärre inte alls är lösningen på 
hans situation. Tiden börjar rinna ut och ouppklarade 
händelser från det förflutna är honom hack i häl.
Visas söndag kl 09.00.

Cirkus (The Circus)
USA, 1928 | Charles Chaplin | 71 min | NonStop
Med sin andra långfilm Cirkus vann Charlie Chaplin 
sin första Oscar, både för skådespel, manus, regi och 
produktion. I dag, snart ett sekel senare, betraktas 
den som en av Chaplins allra främsta komedier. Och 
en klassiker som fortfarande charmar publik i alla 
åldrar.
Visas lördag kl 21.15.

Cirkus Charmören



Den 12:e mannen (Den 12. mann)
Norge, 2017 | Harald Zwart | 135 min | Studio S
Året är 1943 i Tromsø, högt upp i Norge. På en fiskebåt 
gömmer sig norska motståndsmän när de plötsligt 
överraskas av tyska soldater. Jan undkommer i den hän-
synslösa och iskalla terrängen och håller sig undan Gesta-
po. Ryktet om hans hjältemod sprids över bergen och gör 
honom till en symbol för motståndet mot nazisterna.
Visas söndag kl 13.30.

Den tredje mannen (The Third Man)
UK, 1949 | Carol Reed | 105 min | SFF
Orson Welles har huvudrollen som Harry Lime, och Jo-
seph Cotten spelar hans barndomsvän Holly Martins i 
denna klassiska film noir-thriller. Författaren Martins an-
länder till efterkrigstidens Wien och fångas upp i en väv av 
kärlek, svek, olagligheter och mord,.
Visas torsdag kl 09.00.

Efter Inez 
Sverige, 2017 | Karin Ekberg | 79 min | Karin Ekberg
Denize och Filip har allt förberett: babysäng, barnvagn, 
små kläder, till och med bilbarnstolen är monterad. Bar-
net de väntar kan komma när som helst. Men på en sista 
rutinkontroll stelnar barnmorskan till. Det finns inte läng-
re något hjärtljud.
Visas fredag kl 11.00. 
OBS! Regissören Karin Ekberg besöker visningen.

En fantastisk kvinna (Una mujer fantástica) 
Chile, 2017 | Sébastián Lelio | 100 min | Edge
Marina, en ung transkvinna i Santiago jobbar som en ser-
vitör, men hyser sångambitioner. Hon är i en relation med 
en Orlando, en äldre man som plötsligt går bort. Istället 
för att få sörja sin älskare måste Marina kämpa för sin rätt 
att vara sig själv, mot Orlandos familj som inte kan accep-
tera henne. Filmen vann Oscar för bästa utländska film. 
Visas torsdag kl 09.00

Faces, places (Visages, villages) 
Frankrike, 2017 | Agnés Varda & JR | 89 min | Folkets Bio
Två syskonsjälar gör en gemensam resa genom den fran-
ska landsbygden för att skildra människors liv och öden 
med hjälp av en mobil fotoautomat. Bildmässigt utforsk-
ande dokumentär av och med legendariska filmaren Agnés 
Varda. 
Visas söndag kl 09.00. 
 
Farväl Europa (Vor Der Morgenröte) 
Österrike, 2016 | Maria Schrader | 106 min | Edge
Farväl Europa följer den österrikiske författaren Stefan 
Zweigs år i exil. Efter att ha flytt Nazi-Tyskland på grund 
av sin judiska härkomst reste Zweig mellan Buenos Aires, 
New York och Brasilien på jakt efter ett nytt hem. Filmen 
skildrar Zweigs kamp för att förstå och acceptera händel-
serna i Europa och sitt före detta hemland Tyskland.
Visas onsdag kl 15.30.



Flotten *
Sverige, 2018 | Marcus Lindeen | 97 min | Folkets Bio
1973 reste sex kvinnor och fem män med en flotte över 
Atlanten. Syftet var att studera våld och konflikter men 
expeditionen blev snabbt omskriven i världspressen som 
”sexflotten”. Fyrtio år senare återförenas delar av besätt-
ningen på en kopia av den ursprungliga flotten för att till-
sammans ta reda på vad som egentligen hände.
Visas onsdag kl 20.50.*) OBS! Visas med engelsk text. 
Finns för bokning med svensk text i höst.

Godless  
Bulgarien, 2016| Ralitza Petrova | 99 min | Novemberfilm
Gana jobbar som undersköterska. Vad ingen vet är att hon 
stjäl patienternas ID-handlingar för att kunna finansiera 
sitt morfinmissbruk. Efter ett speciellt möte kan hon inte 
längre rättfärdiga sina övergrepp. En östeuropeisk och 
prisbelönad långfilmsdebut om att behålla sin moral när 
livet är som svårast. Visas torsdag kl 16.00.

Gook  
USA, 2017| Justin Chon | 94 min | TriArt
Filmen utspelar sig under den första dagen av 1992 års 
raskravaller i Los Angeles, och skildrar vänskapen mellan 
de två koreanska bröderna Eli och Daniel som jobbar i sin 
pappas skoaffär, och Kamilla, en elvaårig afroamerikansk 
flicka. Staden kokar av rasmotsättningar och får våldsam-
ma konsekvenser för alla inblandade.
Visas fredag kl 16.00.

Gruppen (L’Atelier) 
Frankrike, 2017 | Laurent Cantet | 113 min | Folkets Bio
Den kända författaren Olivia kommer till en sliten fransk 
småstad för att hålla skrivarkurs med ungdomar. Olivia 
fascineras en pojke som inte riktigt vill vara där - men som 
har en uppenbar talang för att skriva. Han har också svårt 
att passa in i gruppen, och dras till högerextrema idéer. 
Snart uppstår en viljornas kamp mellan lärare och elev. 
Visas lördag kl 19.15.

Huset vid havet (La Villa) 
Frankrike, 2017 | Robert Guédiguian | 107 min | TriArt
Tre syskon samlas i den döende faderns hus. Den vackra 
omgivningen väcker minnen och de börjar fundera över 
vad de egentligen har tagit med sig av faderns ideal och 
den kollektiva anda som han försökt uppfostra dem i. Tan-
kar som ställs på sin spets när några flyktingar plötsligt 
dyker upp i närheten.
Visas onsdag kl 18.45.

Händelser i Ydre 
Sverige, 2018 | A. Rynéus, M. Grapengiesser & P. Bifrost | 
90 min | Folkets Bio
Ett nytt barn har kommit till världen i Ydre. Befolknings-
statistiken följs noggrant och varje ny invånare är avgö-
rande för det lilla samhällets överlevnad. En dokumentär 
dramakomedi som vandrar genom skapelsemyter, sagor 
och vardagsrealism med fokus på de små ögonblicken i en 
av Sveriges minsta kommuner. Visas torsdag kl 11.00.



I Am Not a Witch 
UK, 2017 | Rungano Nyoni | 93 min | NonStop
Regissören blandar genrer – från satir till socialrealism – i 
sin debutfilm, om åttaåriga Shula (Maggie Mulubwa) som 
stämplas som häxa av grannarna i byn på den zambiska 
landsbygden. Hon skickas till ett slavläger, där ”häxorna” 
kläs upp i traditionella dräkter och visas upp för turister – 
och i tv. Uppmärksammad på filmfestivalen i Cannes 2017.
Visas fredag kl 09.00.

Insyriated 
Belgien 2017 | Philippe Leeuw | 85 min | Scanbox
I en lägenhet i Damaskus kämpar två familjer för sin över-
levnad. Grannarna har flytt och utanför fönstren rasar 
kriget. Under ett tumultartatat dygn ställs deras tillvaro på 
sin spets, och matriarken Oum tar till desperata åtgärder 
för att skydda sin flock. Philippe Leeuw har regisserat det-
ta kammarspel, som tilldelades publikpriset på 2017 års 
upplaga av filmfestivalen i Berlin. 
Visas torsdag kl 11.00.

Isle of dogs 
USA 2018 | Wes Anderson | 101 min | Fox
Tjugo år in i framtiden har den japanska staden Megasaki 
förvisat alla sina hundar till en sopptipp mitt ute i havet: 
Trash Island. Tolvårige Atari skiljs från sin hund Spots, 
och bestämmer sig för att ta sig till ön och hämta hem ho-
nom. Ny film av hyllade Wes Anderson.
Visas söndag kl 09.00.

Katie Says Goodbye
USA, 2016 | Wayne Roberts | 88 min | Folkets Bio
17-åriga solstrålen Katie bor i en småstad tillsammans 
med sin deprimerade mamma. Hon försörjer sig som ser-
vitris och med att sälja sex till traktens män, och sparar 
för att kunna börja ett nytt liv i San Fransisco. Men så mö-
ter hon mekaniken Bruno (Christopher Abbott) och blir 
handlöst förälskad.
Visas torsdag kl 21.00.

Krig 
Sverige, 2017 | Goran Kapetanovic | 84 min | Folkets Bio
Mira och Omar härskar över var sin gård med strikta 
regler och lagar som håller konflikten i balans. I bostads-
området finns skejtladan och allt handlar om vem som ska 
bestämma över den. Tills Malte flyttar dit.
Visas torsdag kl 16.00.

Bild ur Krig av Goran Kapetanovic



Lady Bird (The Ladykillers) 
USA, 2017 | Greta Gerwig | 94 min | UIP
Ett dramatiskt, komiskt och turbulent förhållande mellan 
mor och dotter. Christine ”Lady Bird” McPherson kämpar 
emot, men är oundvikligt lik sin väldigt kärleksfulla och 
viljestarka mamma - en sjuksköterska som arbetar out-
tröttligt för att hålla familjen uppe efter att Lady Birds far 
förlorar sitt jobb. Om att hitta sin plats och sig själv. No-
minerades till fem Oscar.
Visas fredag kl 16.00.

Ladykillers (The Ladykillers) 
UK, 1955 | Alexander Mackendrick | 97 min | SFF
En liga bestående av fem kufiska kriminella herrar plane-
rar ett bankrån och hyr under förberedelserna ett rum från 
en gammal änka, under förevändning att de är klassiskt 
skolade musiker som behöver öva.Klassisk brittisk Ea-
ling-komedi nu möjlig att boka via SFF.
Visas fredag kl 16.00.

Little Wing (Tyttö nimeltä Varpu) 
Finland, 2016 | Selma Vilhunen | 100 min | FilmCentrum
12-åriga Varpu växer upp snabbt men hennes omogna 
mamma vill inte bli stor. Sin biologiska pappa har Varpu 
aldrig träffat, men en vaken natt bestämmer hon sig för att 
ändra på det. Det blir en omtumlande resa och när hon väl 
finner honom är han inte alls så som hon föreställt sig. 
Visas lördag kl 09.00.

M 
Frankrike, 2017 | Sara Forestier | 99 min | TriArt
Lila och Mo möts vid en busshållplats, hon har ett för-
lamande talfel och han är sprudlande och pratsam. Lila 
förbereder sig för sitt examensprov och Mo försörjer sig 
genom illegala bilrace. De är varandras motsatser och 
motsatser dras till varandra – förälskelsen är ett faktum. 
Men Mo bär på en hemlighet som tynger honom.
Visas fredag kl 09.00.

PåChesil Beach Olydnad



Menashe 
USA, 2017 | Joshua Z Weinstein | 82 min | NonStop
I New York finns ett område där ultraortodoxa judar är 
det vardagliga. Bland dem finns Menashe. Sedan hans fru 
gick bort anses han inte kunna tillhandahålla ett anstän-
digt hem åt sin son. Ett genuint och närgånget porträtt av 
livet i en exotisk men ändå välbekant miljö, där tro och 
moral är av högsta vikt. Helt berättad på jiddisch.
Visas torsdag kl 21.00.

Mot solnedgången (Hikari) 
Japan, 2017 | Naomi Kawase | 101 min | NonStop
Misako arbetar med att beskriva filmer för synskadade, 
och går in med liv och lust för sitt yrke - så mycket att den 
snart blinde fotografen Masaya klagar på att hon förstör 
filmupplevelsen med sina personliga tolkningar. Det blir 
början på en relation mellan två människor som tillsam-
mans lär sig att se på världen med nya ögon. 
Visas onsdag kl 20.50.

Nattskuggor (Jesus) 
Chile, 2016 | Fernando Guzzoni | 85 min | Novemberfilm
Artonårige Jesús bor ensam med sin pappa i Santiago. 
Pappan är bortrest under veckorna för att jobba och Jesús 
sköter sig själv. Skolan går inget vidare och något extra-
jobb är inte i sikte. Fritiden ägnar han åt att träna in dan-
snummer och festa. En natt inträffar en tragisk händelse 
som blir till ett uppvaknande för Jesús.
Visas fredag kl 21.15.

Olydnad (Disobedience) 
Irland, UK, 2017 | Sebastian Lelio| 114 min | Lucky Dogs
Ronit har lämnat London och sin ortodoxa judiska familj 
bakom sig. När hon får beskedet att hennes pappa har dött 
så återvänder hon hem och träffar gamla vänner, som har 
gift sig med varandra. Ronit börjar umgås med sin vänin-
na igen och den passion som en gång var visar sig inte ha 
slocknat. Av regissören till En fantastisk kvinna.. 
Visas fredag kl 13.30.

Phantom Thread 
USA, 2017 | Paul Thomas Anderson| 130 min | UIP
Den berömde klänningsmakaren Reynolds Woodcock och 
hans syster Cyril befinner sig i den brittiska modescenens 
centrum. En dag möter han den unga och viljestarka Alma 
som snabbt blir både en inspirationskälla och älskarinna. 
Sakta men säkert börjar kärleken skapa revor i hans tidi-
gare så välskräddade tillvaro. 
Visas onsdag kl 13.00.

På Chesil beach (On Chesil Beach) 
UK, 2018 | Dominic Cooke| 105 min | NonStop
Från första ögonkastet vet de att de älskar varandra. Men 
Florence och Edwards olika bakgrunder blir aldrig så tyd-
lig som på bröllopsnatten, på ett ödsligt badhotell vid den 
engelska sydkusten. Det är en natt som ska definiera deras 
liv, och som utgör ramen för en berättelse om ungdom och 
kärlek i det tidiga 60-talet.
Visas lördag kl 19.15.



Svanen (Svanurin) 
Island, 2017 | Àsa Helga Hjörleifsdóttir| 91 min | Njuta
Den egensinniga Sól skickas till en bondgård på den is-
ländska landsbygden för att arbeta över sommarlovet. Där 
blir gårdens dräng, den mystiska Jón, en nära vän till Sól. 
Deras vänskap sätts ur spel när lantbrukarens dotter åter-
vänder till gården och Sól finner sig istället djupt intrass-
lad i ett drama som hon knappast kan förstå.
Visas söndag kl 11.00.

Teheran Tabu (Tehran Taboo) 
Österrike, 2017 | Ali Soozandeh| 96 min | Folkets Bio
I sin strävan efter frihet och lycka tvingas några personer 
i Teheran, Iran, att bryta mot samhällets förtryckande 
regler. Starkt och vackert animerat drama som jämförts 
med Persepolis och Waltz with Bashir.
Teheran tabu har valts ut för biografdistribution av 100 
filmälskare i Folkets Bios projekt Scope 100.
Visas onsdag kl 10.30.

The Deminer (Tehran Taboo) 
Sverige, 2017 | Hogir Hirori | 83 min | FilmCentrum
I svensk-kurdiske Hogir Hiroris festivalprisade dokumen-
tär får vi följa Fakhir Berwari, överste i de kurdiska Pes-
hmerga-styrkorna i Irak och dödsföraktande minröjare. 
Hans liv är i ständig fara, när han desarmerar minor med 
endast fickkniv, avbitartång och en liten yxa.
Visas lördag kl 11.00.

The Florida Project 
USA, 2017 | Sean Baker | 115 min | Scanbox
Sean Bakers varma dramafilm blev en stor snackis på årets 
upplaga av Cannes-festivalen. Vi får en inblick i sexåriga 
Moonees tillvaro på budgethotellet där hon bor med sin 
rebelliska mamma. De vuxnas liv kan vara tufft, men för 
infallsrika Moonee är sommaren full av äventyr och glädje.
Visas fredag kl 19.00.

Tully

Under the tree



The Party 
UK, 2017 | Sally Potter | 71 min | Noble
Janet har en liten tillställning för sina närmsta vänner 
för att fira sin nya roll i parlamentet. Allt går, nästan, som 
planerat tills hennes man Bill avslöjar två stora hemlighet-
er som sparkar igång en serie händelser som påverkar alla 
i rummet. Innan kvällen är över har glas krossats, pistoler 
riktats och blod spillts.
Visas lördag 21.15.

Thelma 
Norge, 2017 | Joachim Trier | 116 min | TriArt
Thelma har vuxit upp med strängt religiösa föräldrar i en 
liten by på norska västkusten. När hon börjar studera i 
Oslo öppnar sig en ny värld. Och nya känslor, inte minst 
för väninnan Anja. Samtidigt har hon börjat få märkliga, 
återkommande anfall som läkarna inte hittar någon orsak 
till. Intelligent rysare a’la 1970-tal.
Visas onsdag kl 18.45.

Tio månader i Frankrike (Une saison en France) 
Frankrike, 2017 | Mahamat-Salah Haroun | 100 min | 
Folkets Bio
En gymnasielärare från Centralafrikanska republiken flyr 
till Frankrike. Han blir kär i en fransk kvinna som erbjud-
er honom och hans familj tak över huvudet. Tchad-födde 
regissören Haroun har tidigare gjort sverigevisade Mimi 
& Grigris och En man som skriker.
Visas lördag kl 16.00.

Toppen av ingenting
Sverige, 2017 | Petersén & Månsson | 84 min | Njutafilms
Léonore (som filmdebuterade i brorsonen Axel Peterséns 
film ”Avalon”) gör huvudrollen i denna svarta komedi om 
Nojet som har levt lyxliv på kontinenten tack vare ett ge-
neröst underhåll från sin pappa. När han dör ärver hon 
en hyresfastighet som hon hoppas ska kunna fortsätta att 
försörja henne.
Visas fredag kl 21.15.

Tully
USA, 2018 | Jason Reitman | 94 min | Scanbox
När trebarnsmamman Marlos (Charlize Theron) liv har 
tagits över av familjens behov erbjuder hennes bror att 
betala för en nattnanny. Det dröjer inte länge förrän de två 
är oskiljaktiga, samtidigt som Marlo försöker få grepp om 
vem Tully egentligen är. En ny dramakomedi från teamet 
bakom Juno.
Visas fredag kl 11.00.

Under the tree (Undir Trénu)
Island, 2017 | Hafsteinn Sigurdsson | 89 min | Scanbox
När Agnes upptäcker att Atli kollar på sexfilm med sitt ex 
slänger hon raskt ut honom. Han flyttar in hos föräldrar-
na, som är i konflikt med grannarna om det stora alltför 
skuggande trädet på sin bakgård. Atli genomlider käbblet 
mellan de två hushållen samtidigt som han försöker säkra 
delad vårdnad om lilla Ása. 
Visas torsdag kl 19.00. 



Utøya 22 juli
Norge, 2018 | Erik Poppe | 90 min | Nordisk
Vi möter Kaja (18) 12 minuter innan det första skottet 
avfyras vid Utøyas sommarläger 22 juli 2011, som snart 
kommer att bli den värsta dagen i Norges moderna histo-
ria. De är medvetna om Anders Behring Breiviks bomb-
dåd i Oslo, men kan han verkligen vara här?
Visas onsdag kl 10.30.

Vad ska folk säga (Hva vil folk si)
Norge, 2017 | Iram Haq | 106 min | Folkets Bio
Regissören har inspirerats av sina egna erfarenheter i be-
rättelsen om 16-åriga Nisha, som växer upp I Oslo med 
pakistanska föräldrar. Hon vill leva som en vanlig norsk 
tonåring, men när det livet krockar med hennes föräldrars 
konservativa värderingar tvingas hon iväg till Pakistan. 
Publikpriset på Göteborgs filmfestival 2018.
Visas lördag kl 16.00.

White Sun (Seto Surya) *
Nepal, 2016 | Deepak Rauniyar | 89 min | SFF
Regimkritisk partisan återvänder till sin isolerade hemby 
och konfronterar fysiska, sociala och politiska hinder för 
att begrava sin far, i denna fullpoängare från Nepal. Belö-
nad på bland annat filmfestivalen i Venedig. Nu tillgänglig 
i Sverige speciellt för SFF. 
Visas lördag kl 11.00. 
*) OBS! Visas med engelsk text, finns med svensk text i 
höst.

Älskande par
Sverige, 1964 | Mai Zetterling | 118 min | Filminstitutet
Berättelsens nutid är någon gång efter första världskrigets 
utbrott 1914. I inledningen möter vi de tre kvinnliga hu-
vudpersonerna på samma BB: Angela, som väntar barn 
med Thomas, arkeologen, Adèle Holmström, hustru till 
arrendatorn på Eka gård, Tord Holmström. Eka bebos av 
Angelas faster Petra, som femton år tidigare haft ett kär-
leksförhållande med Thomas. 
Visas onsdag kl 13.00.

Vad ska folk säga



Kortfilm
Vi erbjuder i år möjligheten att se kortfilm löpande via Folkets Bios vodtjänst. Vi tillhandahåller en kod som gör det 
gratis att titta och vi har tillgång till ett särskilt rum där det finns dator att låna för att titta. Boka tid för tittning och få 
kod via SFF:s personal vid informationsdisken.

Nedan, bilder från några av de tillgängliga filmerna

Kometen Önskedrömmar

Konstnären får barn
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