Filmprogram augusti–december 2018

Förköp din
a
biljetter on
line!

Se boras.se
/rodakvarn
eller bio.se

Biograf Röda Kvarn

Röda Kvarn, invigd 1914, är renoverad och restaurerad till sin
ursprungliga vackra form från tidigt 1900-tal och är med sina
252 platser Borås största biosalong.

Filmutbud

Röda Kvarn visar främst nyproducerad nationell och
internationell kvalitetsfilm samt klassiker. Ambitionen är att
erbjuda ett brett utbud av cineastisk mångfald, bland annat
utifrån olika länder, teman, genrer och konstnärsskap.

Ordinarie filmvisningar (sid 3–24)

Art house-film för vuxna/unga vuxna. Söndagar kl 16.00 och
19.00, måndagar och tisdagar kl 19.00.

Barnmatinéer (sid 30–31)

Filmer för hela familjen. Lördagar och söndagar kl 13.30.

LIVE PÅ BIO

kung lear

torsdag 27 september

Ny finsk film (sid 25–27)

I samarbete med Finlandsinstitutet visar vi nyproducerad finsk
film. Tre torsdagar klockan 18.30.

Livesändningar (sid 28–29)
I samarbete med Dalsjöforsparken/Folkets Hus & Parker visar
Röda Kvarn olika direktsända kulturevenemang i världsklass.
Café Utbult & Borneby finns på plats i pausen med servering.
Throwback Thursday och övrigt
Se hemsida/facebook för info.

Tillgänglighet

Lokalen är handikappanpassad med plats för fyra rullstolar
och utrustad med hörslinga. Svensktalande filmer visas med
svensk text i den mån det finns tillgängligt. Vissa filmer har
stöd för syntolk och talande text via Tillgänglig bio-teknik för
Smartphones. Se hemsida för mer information.

KONSERT PÅ BIO

rolling
stones

onsdag 17 oktober

Biljetter

Du kan förköpa din biljett online på www.bio.se eller
www.boras.se/rodakvarn. Obs! Endast förköp, inga
förhandsbokningar. Onumrerade platser. Biljetter säljs även på
plats på Röda Kvarn. Vi tar såväl kort som kontanter. Kassan
öppnar 30 minuter innan föreställning.
Biljettpriser: Ordinarie 70 kr (90 kr för 3D). Barnmatiné 40
kr (60 kr för 3D). Ny finsk film 70 kr. Livesändningar och
övriga arrangemang har varierande biljettpriser.

Övrig info

LIVE PÅ BIO

Adress: Västerbrogatan 13
Webbsida: www.boras.se/rodakvarn
Facebook: www.facebook.com/rodakvarn

rigoletto

lördag 1 december

Om du har synpunkter eller vill föreslå en film - hör
gärna av dig till Kulturkontoret, tfn 033-35 76 24
eller via mail: rodakvarn@boras.se

Censurinformation:

Barntillåten (Tillåten för alla)
Från 7 år (Barntillåten i vuxens sällskap)
Från 11 år (Tillåten från 7 år i vuxens sällskap)
Från 15 år (Tillåten från 11 år i vuxens sällskap)
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C’est la vie!

19/8 kl 16 & 19, 20-21/8 kl 19
Fransk feelgood-komedi från duon bakom jättesuccén En oväntad
vänskap, om ett bröllop som spårar ur på ett ståtligt 1600-talsslott
utanför Paris. För brud och brudgum är det den viktigaste kvällen
någonsin men för cateringkillen Max, fotografen Guy, dj:n James
och övriga festfixare bakom kulisserna är det en kväll som alla andra.
Och självklart blir inte den magiska tillställningen som brudparet
tänkt sig, i denna sofistikerade fars som hyllar livet, kärleken – och
kalabaliken däremellan.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Olivier Nakache & Éric Toledano
Medverkande: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve m fl
Land: Belgien/Kanada/Frankrike
År: 2017
Censur: Barntillåten
Längd: 116 minuter
Originaltitel: Le sens de la fête
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Lady Bird
26/8 kl 16 & 19, 27-28/8 kl 19
Christine är en livfull konstnärssjäl som längtar efter äventyr och
utmaningar. Något hon definitivt inte hittar i Sacramento, där hon
går sista året på katolskt gymnasium och står på den turbulenta
tröskeln mot vuxenliv och självständighet.
Med skarp blick, mycket värme och tillbakalutat berättande är Lady
Bird en hyllad ’coming of age’-skildring av den kärleksfullt kämpiga
relationen mellan en dotter, hennes mor och den plats vi kallar
hemma. Nominerad till fem Oscar, bland annat Bästa film.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Greta Gerwig
Medverkande: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf m fl
Land: USA
År: 2017
Censur: Barntillåten
Längd: 94 minuter
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På Chesil Beach
2/9 kl 16 & 19, 3-4/9 kl 19
På ett ödsligt kusthotell i tidiga 60-talets England tillbringar det
unga paret Florence (Saoirse Ronan) och Edward en minst sagt
obekväm bröllopsnatt. Deras idylliska romantik krockar med
dåtidens pressande syn på sex och relationer, vilket får konsekvenser
som kommer påverka resten av deras liv.
Finstämt brittiskt drama med vemod, humor
och högklassigt skådespeleri, baserat
på Ian McEwans älskade roman
om ungdomlig kärlek i en
tidsera helt ovetande om de
revolutionära åren som
stundar.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Dominic Cooke
Medverkande: Saoirse Ronan, Emily Watson m fl
Land: England
År: 2017
Censur: Från 7 år
Längd: 110 minuter
Originaltitel: On Chesil Beach
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val 2018

X2

DOKUMENTÄRFILM x2

En bra vecka för demokratin
9/9 kl 16 & 19 (Obs! Endast söndag)
Sedan 1968 har Almedalsveckan varit en ärofylld höjdpunkt för den
svenska demokratin och blir bara större och större för varje år som
går. En bra vecka för demokratin är inspelad under tre års tid och
följer politiker, lobbyister och journalister i en närgången studie av
hur politik formas och saluförs i ett medieklimat där uppmärksamhet
är hårdvaluta. Ett avslöjande och humoristiskt tidsdokument över
vårt samhällssystem med Almedalsveckan som spelplats. Visas i
anslutning till Valet 2018.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Cecilia Björk
Medverkande: Alice Bah Kuhnke m fl
Land: Sverige
År: 2018
Censur: Från 15 år
Längd: 76 minuter
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X2

DOKUMENTÄRFILM x2

Faces, Places

10-11/9 kl 19 (Obs! Endast måndag-tisdag)
Oscarsnominerad dokumentär av och med den karismatiska 90-åriga
Nya vågen-legendaren Agnès Varda och den unge fotografen JR,
berömd för sina gigantiska utomhusinstallationer. Två syskonsjälar
på gemensam ’roadtrip’ i en bilburen fotoautomat genom den
franska landsbygden för att skildra invånarnas livsöden. En rörande,
vacker mosaik präglad av kvickhet och lyhördhet som kommer den
lilla människan nära – och hyllar henne i jättelika porträtt. Vinnare
av Dokumentärpriset i Cannes 2017.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Agnès Varda & JR
Medverkande: Agnès Varda, JR m fl
Land: Frankrike
År: 2017
Censur: Barntillåten
Längd: 94 minuter
Originaltitel: Visages villages

7

Visas i
g till
anslutnin

Eftersnack med Sensus!

Information och anmälan på
irja.forsman@svenskakyrkan.se
eller 070-341 93 79

TRINS
PSYKIA A
VECK

You Were Never Really Here
16/9 kl 16 & 19, 17-18/9 kl 19
En traumatiserad krigsveteran med självskadebeteende har specialiserat sig på att hitta saknade personer. Men när han försöker rädda en
ung flicka från trafficking går allt fruktansvärt fel och han kastas ner i
en mardrömsspiral av våld och psykisk ohälsa.
Atmosfärtung och visuellt slående thriller som kallats ”en Taxi Driver
för 2010-talet”, i regi av Lynne Ramsay (Vi måste prata om Kevin)
med lysande skådespeleri av Joaquin Phoenix. Vinnare av Bästa
manus och Bästa skådespelare i Cannes 2017.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Lynne Ramsay
Medverkande: Joaquin Phoenix, Judith Roberts m fl
Land: England/Frankrike
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 94 minuter
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Phantom Thread
23/9 kl 16 & 19, 24-25/9 kl 19
Reynolds Woodcock är en världsberömd designer i 50-talets England
vars klänningar bärs av kungligheter och filmstjärnor. Kvinnor
avverkas på löpande band, tills han träffar den unga Alma. Sakta
skiftar maktbalansen när kärleken skapar revor i hans tidigare så
välskräddade tillvaro.
Hyperelegant kostymdrama av mästerregissören Paul Thomas
Anderson (Magnolia, There Will be Blood) med Daniel Day-Lewis i
sin sista magnifika roll. Sexfaldigt Oscarnominerad, bland annat
Bästa film och Bästa skådespelare.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Paul Thomas Anderson
Medverkande: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps m fl
Land: USA/England
År: 2017
Censur: Barntillåten
Längd: 130 minuter
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Isle of Dogs
30/9 kl 16 & 19, 1-2/10 kl 19
Publik- och kritikerfavoriten Wes Anderson (The Grand Budapest
Hotel) är tillbaka med ett nytt unikt verk i starkt personlig stil.
En lekfull och politiskt laddad skröna av ’stop motion’-animerad
briljans som utspelar sig i en framtida japansk storstad styrd av en
korrumperad, hundhatande despot. När alla hundar i Megasaki
City beordras till en stor soptipp ger sig 12-årige Atari ut med sina
nyfunna fyrfota vänner för att rädda sin försvunna hund – och
kanske avgöra framtiden för hela landet.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Wes Anderson
Röster: Bryan Cranston, Greta Gerwig m fl
Land: Tyskland/USA
År: 2018
Censur: Från 7 år
Längd: 101 minuter
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En fantastisk kvinna
7/10 kl 16 & 19, 8-9/10 kl 19
Marina är en ung transkvinna i Santiago som lever i en relation med
den betydligt äldre Orlando. Efter en festkväll på Marinas födelsedag
avlider Orlando i en kombination av sjukdom och olycksfall. Men
istället för att få bearbeta sorgen tvingas Marina försvara sig mot
omgivningens fördomar och kämpa för rätten att vara sig själv.
Sebastián Lelios film är ett urstarkt drama som jämförts med det
bästa av Pedro Almodóvar. Flerfaldigt prisbelönt, bland annat
Oscar för Bästa icke engelskspråkiga film.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Sebastián Lelio
Medverkande: Daniela Vega, Francisco Reyes m fl
Land: Chile/Tyskland/Spanien/USA
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 100 minuter
Originaltitel: Una mujer fantástica
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Tredje mordet
14/10 kl 16 & 19, 15-16/10 kl 19
Stämningsfull pusseldeckare om skuld och försoning av den prisade
japanske regissören Kore-eda Hirokazu (Sådan far, sådan son). För 30 år
sedan dömdes Misumi för mord och avtjänade ett långt fängelsestraff.
Nu står han återigen inför rätta, anklagad för ännu ett brutalt dåd där
fällande dom innebär dödsstraff. Den framgångsrike advokaten Shigemori
är medveten om att chanserna att vinna målet är obefintliga. Men trots att
Misumi erkänt börjar Shigemori tvivla på om han verkligen är skyldig…

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Kore-eda Hirokazu
Medverkande: Masaharu Fukuyama, Yakusho Kôji m fl
Land: Japan
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 124 minuter
Originaltitel: Sandome no satsujin
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X2

KLASSIKER x2

Att angöra en brygga
21/10 kl 16 & 19 (Obs! Endast söndag)
En segelbåt anländer till den svenska Ensamholmen där ett rungande
kräftkalas skall begås. Halva styrkan av gäster är fördelad på land och
halva i båten, men hela kvällen slutar i kalabalik som ingen kommer
glömma.
Hasse & Tages legendariska komedi är en av svensk films mest
älskade farser och härjar fritt med olika uttrycksmedel i en sanslös
uppslagsrikedom och träffsäkerhet. Visas i anslutning till Röda Kvarns
104-årsjubileum i samarbete med Cinemateket:c/o och med stöd av
Västra Götalandsregionen.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Tage Danielsson
Medverkande: Monica Zetterlund, Hasse Alfredson m fl
Land: Sverige
År: 1965
Censur: Barntillåten
Längd: 98 minuter
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X2

KLASSIKER x2

Do the Right Thing
22-23/10 kl 19
Det är årets varmaste dag i Brooklyn, sent 80-tal.
En kulturell smältdegel där motsättningarna
bubblar under ytan i de afroamerikanska
kvarteren runt en italiensk pizzeria.
Och medan hettan blir
allt mer kvävande byggs
spänningarna upp, redo att
explodera.
Do the Right Thing är ett av
Spike Lees mest älskade
verk – uppkäftig, ärlig
och provokativ om
rasistiskt färgade
konflikter. Visas
i anslutning till
Röda Kvarns 104-årsjubileum
i samarbete med Cinemateket:c/o
och med stöd av Västra
Götalandsregionen.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Spike Lee
Medverkande: Danny Aiello, Spike Lee m fl
Land: USA
År: 1989
Censur: Från 15 år
Längd: 120 minuter
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Destination Europa
28/10 kl 16 & 19, 29-30/10 kl 19
Aryan är en ung syrisk flykting som skjuts ner när han försöker korsa
gränsen till Ungern. Men istället för att dö visar han sig ha blivit
begåvad med extraordinära förmågor: han kan sväva fritt i luften.
Med hjälp av en cynisk läkare befinner han sig snart återigen på flykt
i en korrumperad värld där äkta magi köpslås för växelpengar.
Kornél Mundruczó (Revolten) har skapat en frenetisk och visuellt
spektakulär skildring av en brutal flyktingverklighet där mirakel,
trots allt, kan inträffa.
Visas i samband med samverkansprojektet ”VÄGEN HIT”

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Kornél Mundruczó
Medverkande: Merab Ninidze, Zsombor Jéger m fl
Land: Ungern/Tyskland/Frankrike
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 129 minuter
Originaltitel: Jupiter Holdja
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ALLA
NAHELGO
FILM!

The Shape of Water
4/11 kl 16 & 19, 5-6/11 kl 19
Förtjusande skräckromantisk vuxensaga om gränsöverskridande kärlek
i Kalla krigets skugga, i regi av Guillermo del Toro (Pans labyrint). På
en vetenskapsanläggning i 60-talets Baltimore jobbar den stumma Elisa
(Sally Hawkins) som städare. I en topphemlig avdelning råkar hon hitta
en mystisk varelse som hålls inspärrad under tortyrliknande former.
Elisa fattar tycke och bestämmer sig för att rädda honom, till varje pris.
Nominerad till 13 Oscar och vinnare av bland annat Bästa film och
regi.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Guillermo del Toro
Medverkande: Sally Hawkins, Michael Shannon m fl
Land: USA
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 123 minuter
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Utøya 22 juli
11/11 kl 16 & 19, 12-13/11 kl 19
22 juli 2011. Dagen för terrordåden i Oslo och på Utøya. Det här är
filmen om vad som hände, sett genom ögonen på den fiktiva Katja.
Chockade över bomben i Oslo lugnar ungdomarna på Utøya sina
släktingar med att de är i trygghet, långt därifrån. Då hörs de första
skotten.
Utøya 22 juli är baserad på vittnesskildringar och skapad i tät dialog
med flera av de överlevande offren. Med gastkramande närvarokänsla
tar den oss med, minut för minut, i Katjas paniska skräck och kamp
för att överleva.
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FILMFAKTA
Regi: Erik Poppe
Medverkande: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen m fl
Land: Norge
År: 2018
Censur: Från 15 år
Längd: 90 minuter
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Teheran Tabu
18/11 kl 16 & 19, 19-20/11 kl 19
I Teherans livliga storstad samexisterar strikta religiösa lagar sida
vid sida med sex, droger och korruption. På botten av den sociala
hierarkin hamnar alltid kvinnorna. I denna miljö korsas vägarna för
några unga människor som alla tvingas bryta mot förtryckets tabun i
sin desperata strävan efter frihet och lycka.
Ett starkt och strålande vackert animerat porträtt av det moderna
religiösa samhällets hyckleri. Utvald för biografdistribution av 100
filmälskare i Folkets Bios projekt Scope 100.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Ali Soozandeh
Röster: Farhad Abadinejad, Jasmina Ali m fl
Land: Tyskland/Österrike
År: 2017
Censur: EJ KLART
Längd: 96 minuter
Originaltitel: Tehran Taboo
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BlacKkKlansman
25/11 kl 16 & 19, 26-27/11 kl 19
Ron Stallworth är en färsk undercoverpolis i 70-talets Colorado som
får i uppdrag att infiltrera Ku Klux Klan. Han etablerar kontakt
med gruppen som planerar rasistiska terrordåd och vill göra Ron
till fullvärdig medlem. Men först måste de träffas och det finns ett
problem: Ron är svart.
Verklighetsbaserad dramakomedi av Spike Lee som skapat
politiskt laddad underhållning med mycket humor, skarpt
samhällsengagemang och skrämmande samtidskopplingar. Vinnare
av Juryns stora pris i Cannes 2018.
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TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Spike Lee
Medverkande: John David Washington, Adam Driver m fl
Land: USA
År: 2018
Censur: EJ KLART
Längd: 128 minuter
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A Ciambra
– berättelsen om Pio
2/12 kl 16 & 19, 3-4/12 kl 19
Pio är en 14-årig romsk pojke i södra Italien som försöker hålla
jämna steg med sin gatusmarta storebror Cosimo. När Cosimo
försvinner så bestämmer sig Pio för att bevisa vad han kan, vilket
utlöser en händelsekedja som kommer förändra hans syn på världen,
för alltid.
Italiens Oscarbidrag är en gripande uppväxtskildring med
pulserande autenticitet där många av rollerna innehas av boende
från området som filmen utspelar sig i. Vinnare av Director’s
Fortnight Europa Cinemas Label i Cannes 2017.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Jonas Carpignano
Medverkande: Pio Amato, Koudous Seihon m fl
Land: Italien/Brasilien/Tyskland/Frankrike/Sverige/USA
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 118 minuter
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Förolämpningen
9/12 kl 16 & 19, 10-11/12 kl 19
Beirut, Libanon. Osämjan mellan en libanesisk kristen och en
palestinsk flykting går från verbala förolämpningar till rena
våldsamheter, vilket resulterar i att de möts i rätten. Det blir stor
mediecirkus med nationell uppmärksamhet där gamla oförrätter
kommer upp till ytan, samtidigt som de båda huvudpersonerna
tvingas omvärdera sina egna liv och fördomar. Nominerad till
Oscar för Bästa icke engelskspråkiga film och belönad med
Bästa skådespelare på filmfestivalen i Venedig.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Ziad Doueiri
Medverkande: Adel Karam, Kamel El Basha m fl
Land: Frankrike/Cypern/Belgien/Libanon/USA
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 112 minuter
Originaltitel: L’insulte
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X3

BERGMAN x3

Fanny och Alexander
16/12 kl 16 (Obs! Endast söndag kl 16)
Storslagna julbord, vålnader och ond bråd död trängs i Bergmans
sista verk, som blev fyrfaldigt Oscarbelönad (bland annat för Bästa
icke engelskspråkiga film). Sagan om teaterfamiljen Ekdahl och
den onde biskop Vergéus handlar om livet som föreställning där
ljuset segrar över mörkret, konsten triumferar över religionen och
en ond fadersfigur till sist blir utdriven. Helaftonsföreställning
(biljettpris 100 kronor). Visas med svensk text.
FILMFAKTA
Regi: Ingmar Bergman
Medverkande: Kristina Adolphson, Börje Ahlstedt m fl
Land: Sverige/Frankrike/Västtyskland
År: 1982
Censur: Från 11 år
Längd: 188 minuter
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X3

BERGMAN x3

Det sjunde inseglet
17/12 kl 19 (Obs! Endast måndag)
En medeltida korsfarare spelar schack med döden för att vinna
respit i en pesthärjad tillvaro. Det sjunde inseglet är en av 1950-talets
mest ikoniska filmallegorier, tillika ett av Bergmans mest kända
verk, som ställer frågor om Guds existens och livets mening. Bengt
Ekerot i svart cape axlar döden medan Max von Sydow fick sitt stora
genombrott som den plågade riddaren Antonius Block. Visas med
engelsk text.
FILMFAKTA
Regi: Ingmar Bergman
Medverkande: Max von Sydow, Bengt Ekerot m fl
Land: Sverige
År: 1957
Censur: Från 15 år
Längd: 96 minuter
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X3

BERGMAN x3

Persona
18/12 kl 19 (Obs! Endast tisdag)
Skådespelerskan Elisabet Vogler slutar plötsligt tala och flyttar ut till
en isolerad stuga på en ö med sjuksköterskan Alma. I ensamheten och
tystnaden förs de närmare varandra, även om avståndet är lika stort som
närheten. Med Persona experimenterar Bergman fritt med filmmediets
möjligheter och utforskar människans oförmåga att nå varandra, med
makalöst skådespeleri av Liv Ullman och Bibi Andersson. Visas med
engelsk text.
FILMFAKTA
Regi: Ingmar Bergman
Medverkande: Bibi Andersson, Liv Ullman m fl
Land: Sverige
År: 1966
Censur: Från 15 år
Längd: 85 minuter
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Regi/Ohjaus: Teemu Nikki
År/Tuotantovuosi: 2017
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 83 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

X3

NY FINSK FILM x3

Torsdag 20/9 kl 18.30
Euthanizer
Veijo har som fritidssyssla att avliva gamla och sjuka djur. Det
makabra till trots är han alltid på djurens sida. Mot mänskligheten
har han inte lika mycket empati. När Petri kommer för att avliva sin
hund smälter Veijos hjärta och han tar den som sitt husdjur, vilket
leder till en våldsam strid med den gamla hundägaren. Till sist är
det bara hunden som är oskyldig… Euthanizer har hyllats av bland
annat Variety och på filmfestivaler världen över.

Torstai 20/9 klo 18.30
Armomurhaaja
Veijo on mekaanikko, joka sivutyökseen lopettaa vanhoja ja sairaita
lemmikkejä. Karusta hommastaan huolimatta hän on eläinten
puolella. Kun Petri tuo hänelle koiransa lopetettavaksi heltyy
kuitenkin Veijon sydän ja hän ottaa koiran omakseen. Tilanne
eskaloituu väkivaltaisiin mittasuhteisiin nykyisen omistajan kanssa
ja lopulta tarinan ainoa viaton osapuoli on koira… Armomurhaajaa
on ylistetty monilla festivaaleilla ja mm. Variety on huomioinut
elokuvan.
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Regi/Ohjaus: Lenka Hellstedt
År/Tuotantovuosi: 2018
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 85 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

Torsdag 18/10 kl 18.30
Alla rätt
Alla Rätt är en lättsam dramakomedi av Lenka Hellstedt baserad
på en roman av den ständigt populära författaren Anna-Leena
Härkönen. Filmen följer ett par som vinner på lotto men snabbt
märker att pengar kanske ändå inte är en lösning på alla livets
problem, och ingen automatisk väg till lycka. För vem vågar man
berätta att man vunnit? Går det att låtsas som ingenting med fickor
som står i brand och miljoner på bankkontot?

Torstai 18/10 klo 18.30
Kaikki oikein
Kaikki oikein on Lenka Hellstedtin draamakomedia Eevistä ja
Karista, jotka voittavat lotossa jättipotin. Voiton jälkeen pariskunta
sopii jatkavansa elämää toistaiseksi kuten ennenkin, kertomatta
voitosta muille. Rahat kuitenkin polttelevat taskussa, mitä
heidän on vaikea peitellä. Tuovatko miljoonat mukanaan onnea
ensinkään? Perustuu rakastetun kirjailijan Anna-Leena Härkösen
samannimiseen romaaniin.
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Regi/Ohjaus: Heikki Kujanpää
År/Tuotantovuosi: 2018
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 103 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

X3

NY FINSK FILM x3

Torsdag 15/11 kl 18.30
Skratta eller dö
Verklighetsbaserad historia som utspelar sig sommaren 1918, då
inbördeskrigets strider var över och tiotusentals röda satt inspärrade
på fångläger utanför Helsingfors. En av dessa är Arbetsföreningens
teaterledare, utnämnd till Finlands roligaste man men klassad som
politiskt farlig. Han döms till döden men han och hans teatertrupp
erbjuds en makaber möjlighet: lyckas få en publik bestående av
fångvaktare att skratta – och slipp dödsdomen.

Torstai 15/11 klo 18.30
Suomen hauskin mies
Elokuva sijoittuu kesälle 1918, sisällissodan loppuun, jolloin
kymmenet tuhannet punakaartilaiset olivat vangittuina
vankileireillä Helsingin edustalla. “Naurattakaa yleisöä tai teidät
ammutaan!”. Suomen hauskin mies -elokuvassa kuolemaan
tuomitut vangit valmistavat näytelmän vartijoidensa ja
saksalaisjoukkojen komentajan viihdyttämiseksi, saadakseen uuden
oikeudenkäynnin. Elokuva perustuu osittain tositapahtumiin.
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LIVE PÅ BIO RÖDA KVARN
Live från Duke of York´s Theatre i London
Best of British
theatre broadcast
to cinemas
around the world

Torsdag 27/9
kl 20.00
Kung Lear

Världsstjärnan Sir Ian McKellen (Sagan om ringen, X-Men) bjuder på magnifik
föreställning i huvudrollen som den förbittrade monarken i denna explosiva
variant av Shakespeares klassiker om äregirighet och förräderi. En modern
tolkning som placerar åskådaren i centrum av den storm där familj och nation
kastas in i en våldsam maktkamp med chockerande följder. Föreställningen
visas med svensk text.
Scen: Duke of York´s Theatre, London
Regi: Jonathan Munby
I rollerna: Ian McKellen m fl
Längd: cirka 200 minuter (inkl paus)
Biljettpris: 200 kr
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Onsdag 17/10 kl 19.00
The Rolling Stones Olé Olé Olé
- A Trip Across Latin America
Inspelad i Latinamerika
Konsertfilm som följer Rolling Stones turné genom tio
Latinamerikanska städer. Den kombinerar en intim bild av bandets
värld med elektrifierande live-uppträdanden, inklusive den historiska
finalen inför 1,2 miljoner människor på Havanna. Ett personligt
porträtt av ett band som alltjämt står på toppen av sin karriär och
samtidigt en
hyllning till den
Regi: Paul Dugdale
revolutionära
Medverkande: Mick Jagger, Ron Wood, Keith
kraften i rock’n’roll
Richards, Charlie Watts m fl
Längd: cirka 105 minuter (utan paus)
med bandets största,
Biljettpris: EJ KLART
mest klassiska hits.

LIVE PÅ BIO RÖDA KVARN

Lördag 1/12 kl 15.00
Rigoletto
Live från Kungliga Operan i Stockholm
Hertigen av Mantua roar sig våldsamt på folkets bekostnad. Rigoletto är hertigens narr som
överlever genom att uppmuntra terrorn. Hemma är han en annan person, överbeskyddande
mot dottern Gilda som längtar ut i världen.
Scen: Kungliga Operan, Stockholm
Rigoletto är en av Verdis mest dramatiska
Musik: Giuseppe Verdi
operor som i Sofia Jupithers uppsättning
Regi: Sofia Jupither
kretsar kring män med makt och utsatta
I rollerna: Leonardo Capalbo, Ida Falk
kvinnor i en värld där rädslan dominerar.
Winland m fl
Framförs på italienska med svensk text.
Längd: cirka 140 minuter (inkl paus)
Biljettpris: EJ KLART
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BARNFILMMATINÉ
Lördag och söndag klockan 13.30
Biljettpris 40 kronor (60 kr för 3D-visningar)
Rabatthäften/kuponger gäller ej på 3D.
15-16/9 COCO 3D

Lee Unkrich & Adrian Molina. USA, 2017. Från 7 år.
105 minuter.
Pixars färgsprakande, Oscarbelönade äventyr i det mexikanska dödsriket
där den gitarrälskande pojken Miguel söker sitt ursprung och följer sitt
hjärta för att få göra det han vill mer än något annat: spela musik.
Visas i 3D. Svenskt tal.

22-23/9 LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ –
DET FÖRSTA MYSTERIET

Josephine Bornebusch. Sverige, 2018. Från 7 år.
95 minuter.
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träffades? Följ med
på det allra första fallet för LasseMajas detektivbyrå. Ett spännande
äventyr som börjar när en mystisk bok blir stulen och alla på skolan
är misstänkta! Svenskt tal.

29-30/9 HOTELL TRANSYLVANIEN 3
– EN MONSTERSEMESTER 3D

Genndy Tartakovsky. USA, 2018.
Ålder och längd: EJ KLART.
Monsterfamiljen med Dracula i spetsen ger sig ut på välbehövlig
semester på en riktig monsterlyxkryssare. Men drömresan övergår i
mardröm när Dracula faller för skeppets kapten, som ruvar på farliga
hemligheter. Visas i 3D. Svenskt tal.

6-7/10 BIET MAYA 2
– PÅ NYA HONUNGSÄVENTYR

Cleary, Delfino & Stadermann. Tyskland/Australien,
2018. Barntillåten. 83 minuter.
Biet Maya är tillbaka! Sommarskörden är just avslutad när Maya får
höra talas om det stora Honungsspelet. Under tävlingen råkar hennes
ärkefiende Viola i fara och Mayas lag bestämmer sig för att rädda henne,
trots alla faror. Svenskt tal.

13-14/10 AGATHA – GRANNDETEKTIVEN
Karla von Bengtson. Danmark, 2017. Barntillåten.
77 minuter.
Tio-åriga Agatha-Christine gillar att vara ensam och älskar
mysterier och deckarhistorier. Hon har just flyttat in i ett nytt hus
och i källarförrådet inreder hon sin egen detektivbyrå, redo att ta
sig an sitt första fall. Svenskt tal.
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20-21/10 KLASSIKERN: CIRKUS

Charlie Chaplin. USA, 1928. Barntillåten. 71 minuter.
Med sin andra långfilm vann Charlie Chaplin sina första Oscars. 90 år
senare betraktas den som en av hans främsta komedier, om en luffare
som får jobb på cirkus och träffar sitt livs kärlek. Visas i anslutning till
Röda Kvarns 104-årsjubileum.

27-28/10 VARGHUNDEN

BIDIBUL PRODUCTIONS
SUPERPROD ANIMATION, presenterar

Alexandre Espigares. Frankrike/Luxemburg/USA,
2018. Från 7 år. 85 minuter.
En ny animerad film baserad på Jack Londons hänförande
klassiker. Vit-tand är en varghund under 1890-talets guldrusch
som får uppleva det värsta och bästa hos människorna i ett episkt
äventyr om överlevnad och vänskap. Svenskt tal.

Varghunden
en film av

*31/10-1/11 HÖSTLOVSFILM: LILLA
SPÖKET LABAN – BULLAR OCH BÅNG

och BIG BEACH

LONDONS
BASERAD PÅ JACK
ERK
KLASSISKA MÄSTERV

Alexandre Espigares

JULI
BIOPREMIÄR 27
, presentinslagning

”Tårtbakning. översovning
– Svenska Dagbladet
och bäst av allt: spökerier.”

– Metro

Jaworski, Nilsson, Persson & Åhlin. Sverige/
Finland, 2018 (2009). Barntillåten. 44 minuter.
Laban och Labolina vill ge mamma och pappa Spöke en
fin present men kan inte komma på vad! Allt de hittar är
antingen något de själva gillar eller något mamma och
pappa redan har. Till slut kommer de på den perfekta gåvan.
Svenskt tal.

FOTO

KARIN NILSSON BERÄTTARE MARIA LUNDQVIST LABAN
PERSSON ALICJA BJÖRK JAWORSKI
OM LILLA SPÖKET
REGI PER ÅHLIN LASSE
INGER OCH LASSE SANDBERGS BÖCKER
COLLIANDER RALF IVARSSON
ANDERS SPARRING JAN VIERTH EFTER
EXEKUTIVA PRODUCENTER KRISTINA
MANUS LENA OLLMARK
BIO
LARS BLOMGREN CLAS CEDERHOLM
PRODUCENTER JAN BLOMGREN
FILMINSTITUTET DISTRIBUTION FOLKETS
PIOTR JAWORSKI MUSIK MAGNUS DAHLBERG
AB PENNFILM STUDIO MED STÖD AV SVENSKA
MED BOB FILM SWEDEN
FILMLANCE INTERNATIONAL AB I SAMRODUKTION
PRODUKTION

3-4/11 ALLA HELGONA-VISNING:
MARY OCH HÄXANS BLOMMA

Hiromasa Yonebayashi. Japan, 2017. Ålder: EJ KLART.
102 minuter.
Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovet på landet. Men
när hon hittar en mystisk kvast blir det starten på ett magiskt äventyr
som tar henne till otroliga världar. Baserad på Mary Stewarts klassiska
barnbok. Svenskt tal.

10-11/11 SMALLFOOT 3D

Kirkpatrick & Reisig. USA, 2018.
Ålder och längd: EJ KLART
Legenden om Bigfoot vänds upp och ner när en ung, energisk
Yeti hittar något han inte trodde existerade: en människa,
vilket skapar kaos i det lilla samhället! Yeti-kul familjefilm om
vänskap, mod och upptäckslusta. Visas i 3D. Svenskt tal.

17-18/11 SUPERHJÄLTARNA 2 3D

Brad Bird. USA, 2018. Ålder: EJ KLART.
118 minuter.
Superhjältefamiljen är tillbaka! Denna gång är mamma
Helen ute och räddar världen medan pappa Bob stannar
hemma med barnen, där deras lilla baby visar sig ha stora
superkrafter och en ny skurk smider onda planer. Visas i
3D. Svenskt tal.
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Ordinarie filmer (söndag-tisdag)
19-21/8
26-28/8
2-4/9
9/9
10-11/9
16-18/9
23-25/9
30/9-2/10
7-9/10
14-16/10
21/10
22-23/10
28-30/10
4-6/11
11-13/11
18-20/11
25-27/11
2-4/12
9-11/12
16/12
17/12
18/12

#TBT

Throwback
Thursday
på Röda Kv
Se hemsida arn.
/facebook
för info

C’est la vie!
Lady Bird
På Chesil Beach
Dokumentär x2: En bra vecka för demokratin (endast sön)
Dokumentär x2: Faces, Places (endast mån-tis)
You Were Never Really Here
Phantom Thread
Isle of Dogs
En fantastisk kvinna
Tredje mordet
Klassiker x2: Att angöra en brygga – Cinemateket:c/o (endast sön)
Klassiker x2: Do the Right Thing – Cinemateket:c/o (endast mån-tis)
Destination Europa
The Shape of Water
Utøya 22 juli
Teheran Tabu
BlacKkKlansman
A Ciambra – berättelsen om Pio
Förolämpningen
Bergman 100 år: Fanny och Alexander (endast sön kl 16)
Bergman 100 år: Det sjunde inseglet (endast mån)
Bergman 100 år: Persona (endast tis)

Ny finsk film x3 (sid 25-27)
		
Tor 20/9 kl 18.30 Euthanizer (Armomurhaaja)
Tor 18/10 kl 18.30 Alla Rätt (Kaikki oikein)
Tor 15/11 kl 18.30 Skratta eller dö (Suomen hauskin mies)

Livesändningar (sid 28-29)
Tor 27/9 kl 20.00 Kung Lear (National Theatre)
Ons 17/10 kl 19.00 The Rolling Stones Olé Olé Olé - A Trip Across Latin America
Lör 1/12 kl 15.00 Rigoletto (Kungliga Operan)

Barnfilmmatinéer (sid 30-31)
Coco 3D
LasseMajas detektivbyrå – Det första mysteriet
Hotell Transylvanien 3 – En monstersemester 3D
Biet Maya 2 – På nya honungsäventyr
Agatha – Granndetektiven
Klassikern: Cirkus (Charlie Chaplin)
Varghunden
Höstlovsfilm: Lilla spöket Laban – Bullar och bång
Mary och häxans blomma
Smallfoot 3D
Superhjältarna 2 3D

*Extraarrangemang: visas på särskilda dagar och tider
Med reservation för eventuella tryckfel/ändringar.

Stema specialtryck AB, Borås 2018

15-16/9
22-23/9
29-30/9
6-7/10
13-14/10
20-21/10
27-28/10
*31/10-1/11
3-4/11
10-11/11
17-18/11

