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Filmprogram januari-maj 2018

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 regissörsskap.

Ny finsk film x3 (sid 25–27)
I samarbete med Finlandsinstitutet visar vi nyproducerad finsk
film. Tre torsdagar klockan 18.30.
Livesändningar (sid 28–29)

LIVE PÅ BIO

Askungen
lördag 3 februari

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.

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.

NYHET! Förköp dina biljetter online!
Se boras.se/rodakvarn eller bio.se
LIVE PÅ BIO

Info

Adress: Västerbrogatan 13
Ordinarie filmvisningar: Söndagar kl 16.00 och 19.00,
måndagar och tisdagar kl 19.00
Barnfilmmatiné: Lördagar och söndagar kl 13.30
Biljettpris: Ordinarie 70 kr (90 kr för 3D-visningar),
barnfilmmatiné 40 kr (60 kr för 3D-visningar)
Biljettkassa: Tel: 033-35 71 43. Biljetter & rabatthäften säljs
på Röda Kvarn. Kassan öppnar 30 min innan föreställning.
Inga förhandsbokningar
Webbsida: www.boras.se/rodakvarn
Facebook: www.facebook.com/rodakvarn
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

Julius Caesar
torsdag 22 mars

LIVE PÅ BIO

An American
in Paris
onsdag 16 maj

50 vårar

14/1 kl 16 & 19, 15-16/1 kl 19
Aurore (Agnès Jaoui) är femtio år, arbetslös, nyskild – och snart
mormor. En helt ny fas i livet! Att klara sig själv och ha det knackigt
med pengar är hon van vid, men åldern.. . Så när hon springer in i sin
gamla ungdomskärlek bestämmer hon sig för att vägra acceptera att
livets roliga är slut efter femtio. Det kanske är nu det börjar?
Charmig och livsbejakande feelgoodfilm som växlar mellan sorglös
igenkänningskomik och angeläget mittlivskrisdrama, med en
bländande Agnès Jaoui i huvudrollen.
TRAILER

FILMFAKTA

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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Regi: Blandine Lenoir
Medverkande: Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert m fl
Land: Frankrike
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 89 minuter
Originaltitel: Aurore
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Göteborg Film Festival visar:

Invigningsfilmen 2018
Fredag 26/1 kl 17.30

GALAPREMIÄR! I samarbete med Göteborg Film Festival
visar vi festivalens stora invigningsfilm med tillhörande
livesändning av invigningsceremonin. Förmingel med musik
av Samuelssons trio/Kulturskolan. Vi bjuder på tilltugg och
dryck! Biljettpris: 40 kronor. Se hemsida/facebook för mer
information om filmtitel och biljettförsäljning.

Korparna
28/1 kl 16 & 19, 29-30/1 kl 19

The Nile Hilton Incident
21/1 kl 16 & 19, 22-23/1 kl 19
Egypten, dagarna innan den arabiska våren tar fart. I Kairos
myllrande storstadskaos jobbar den hårdkokte kriminalinspektören
Noredin (Fares Fares), vars främsta uppgift är att samla in mutor. Men
så snubblar han över ett mordfall med kopplingar till maktens elit som
väcker hans slumrade samvete.
Svenske Tarik Salehs verklighetsbaserade prisvinnarfilm är en storartat
atmosfärtung och spänningsfylld deckarthriller om falskspel, girighet
och ond bråd död i ett genomkorrumperat samhällssystem.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Tarik Saleh
Medverkande: Fares Fares, Mari Malek m fl
Land: Sverige/Danmark/Tyskland/Frankrike
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 111 minuter
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I 60-talets Småland sliter Agne med det dagliga
arbetet på den gård som släkten brukat i
generationer. Kropp och själ är utnötta, men
han tar för givet att äldste sonen Klas snart ska ta
över. Men Klas vill inte gå i sin faders fotspår
och hela Agnes livsverk hotas.
Jens Assurs långfilmsdebut är en mästerligt
fotograferad svensk landsbygdsskildring efter
Tomas Bannerheds prisade roman och med Reine
Brynolfsson i en fantastisk skådespelarprestation.
Visas i anslutning till Guldbaggegalan 2018.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Jens Assur
Medverkande: Reine Brynolfsson m fl
Land: Sverige
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 107 minuter
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X2

DOKUMENTÄRFILM x2

Kedi

4/2 kl 16 & 19 (endast söndag)
I Istanbul vandrar hundratusentals katter omkring fritt. Sedan
urminnes tider har de gått in och ut ur människors liv och bidragit
till det som gör den historiska staden så unik. Här har de alltid haft
en speciell betydelse som rådgivare och bärare av lycka för invånarna.
Kedi är den kritikerrosade dokumentären som blivit ett fenomen.
En magisk skildring av Istanbul och dess befolkning, sedd genom
ögonen på några av de älskade och mystiska katter som strövar runt
på stadens gator.

TRAILER

FILMFAKTA

X2

DOKUMENTÄRFILM x2

Hobbyhorse Revolution
5-6/2 kl 19 (endast måndag-tisdag)
Rörande och rolig ’coming of age’-dokumentär om gemenskap,
systerskap – och käpphästar! I Finland arrangeras mästerskap i
käpphästridning och tusentals människor är engagerade i rörelsen.
Här får vi möta ett gäng unga tjejer som är på väg att bli vuxna. De
tampas med kärlek, vänskap, mobbing och att inte passa in. Alla på
sina egna sätt men med käpphästarna som gemensam nämnare, vilka
hjälper dem att upptäcka sin egen personliga röst. En feministisk
rörelse – en Hobbyhorse revolution!

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Selma Vilhunen
Medverkande: Mariam Njie, Elsa Salo m fl
Land: Finland
År: 2017
Censur: Barntillåten
Längd: 90 minuter

Regi: Ceyda Torun
Medverkande: Bengü, Psikopat m fl
Land: Turkiet/USA
År: 2016
Censur: Barntillåten
Längd: 79 minuter

6

7

Loving Vincent

Thelma

11/2 kl 16 & 19, 12-13/2 kl 19

18/2 kl 16 & 19, 19-20/2 kl 19

Den 29 juli 1890 stapplar en svårt skadad man nerför en gata i en
liten fransk by. Han är Vincent Van Gogh. Då okänd för omvärlden,
idag en av tidernas största konstnärer, vars död omgärdas av mystik
och spekulationer.
Världens första oljemålade långfilm är en helt unik filmupplevelse
som fångar Van Goghs konstnärskap och livsöde genom att ge liv åt
privata brev och karaktärer från hans olika målningar. Ett färgsprakande och berörande porträtt om skaparglöd, passion och förtvivlan.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Dorota Kobiela & Hugh Welchman
Medverkande: Helen McCrory, Saoirse Ronan m fl
Land: England/Polen
År: 2017
Censur: Från 7 år
Längd: 94 minuter
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Thelma är en ung kvinna från en starkt religiös familj som flyttat
till Oslo för att studera. Här får hon nya vänner, ett nytt liv och sitt
första riktiga möte med kärleken när hon träffar Anja. Men plötsligt
drabbas Thelma av oförklarliga anfall som släpper lös smärtsamma
minnen – och skrämmande krafter.
Prisade regissören Joachim Trier (Oslo, 31 augusti) har skapat en
rysligt spännande och sensuellt bildsatt queerdramathriller med
övernaturliga inslag, om nyfunna känslor och mörkret inom oss.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Joachim Trier
Medverkande: Eili Harboe, Kaya Wilkins m fl
Land: Norge/Frankrike/Danmark/Sverige
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 116 minuter
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X2

X2

KLASSIKER x2

KLASSIKER x2

Guldfeber
25/2 kl 16 & 19 (endast söndag)
92 år efter den svenska biopremiären visar vi
nu en av Charlie Chaplins allra mest älskade
filmer – och hans egen personliga favorit! En
ensam guldgrävare i jakt på berömmelse och
rikedom åker till Klondike för att finna lyckan.
Förnöjt påbörjar han sitt grävande, tills en lika
guldtörstande individ av någon anledning misstar
honom för en jättekyckling. Skosnören blir till
spaghetti och brödstycken blir balettskor i en
surrealistisk värld där alkemisten Chaplin
förvandlar guld till poesi.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Charles Chaplin
Medverkande: Charles Chaplin, Mack Swain m fl
Land: USA
År: 1925
Censur: Barntillåten
Längd: 72 minuter
Originaltitel: The Gold Rush
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Blow Up – förstoringen
26-27/2 kl 19 (endast måndag-tisdag)
Michelangelo Antonionis högaktade och flerfaldigt Oscarsnominerade
klassiker där David Hemmings spelar modefotografen som under
framkallningen finner en mystisk detalj i bakgrunden på ett fotografi
och börjar misstänka mord. Liksom Antonionis tidigare verk är denna
Julio Cortázar-filmatisering en skarp analys av den moderna tidens
leda, här undersökt inom ramen för ett färgsprakande swinging
London. Visas i samarbete med Svenska Filminstitutets
nationella klassikersatsning Cinemateket:c/o.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Michelangelo Antonioni
Medverkande: David Hemmings, Vanessa Redgrave m fl
Land: England/Italien/USA
År: 1966
Censur: Från 15 år
Längd: 111 minuter
Originaltitel: Blow-Up
Språk: Filmen visas på engelska utan text
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The Florida Project

Visas i
ng till
anslutni

4/3 kl 16 & 19, 5-6/3 kl 19
I skuggan av Disney Worlds förtrollade värld bor sexåriga Moone
tillsammans med sin mamma Halley på lågbudgethotellet The Magic
Castle, som drivs av den bistra men godhjärtade Bobby (Willem Dafoe).
Livet för de vuxna kan vara hårt, men för Moone och hennes kompisar är
sommaren en tid fylld av äventyr, glädje och äkta magi.

ELLA
ATION
INTERN DAGEN
O
KVINN RS
8 MA

Mångfaldigt prisat drama av Sean Baker (Tangerine), som ger ett lika
rörande barndomsporträtt som ärlig ögonblicksbild av dagens USA. Visas i
anslutning till Oscarsgalan 2018.

En kvinnas liv
11/3 kl 16 & 19, 12-13/3 kl 19
Normandie, 1819. Jeanne är en ung kvinna med stora planer för livet.
Inte minst det stundande bröllopet med en adelsman, arrangerat för
att behålla familjens status. Men han visar sig vara en eländig person
och för varje år som går förlorar Jeanne allt mer av sina drömmar och
förhoppningar.
Prisbelönt franskt drama, fragmentariskt berättad med suggestivt
vackert foto, av Stéphane Brizé (Marknadens lag) efter Guy De
Maupassants klassiska roman. Vinnare av FIPRESCI-priset på
Venedigs filmfestival.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Sean Baker
Medverkande: Willem Dafoe, Brooklynn Prince m fl
Land: USA
År: 2017
Censur: EJ KLART
Längd: 115 minuter
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TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Stéphane Brizé
Medverkande: Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin m fl
Land: Frankrike/Belgien
År: 2016
Censur: Från 11 år
Längd: 119 minuter
Originaltitel: Une vie
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The Party

God’s Own Country

18/3 kl 16 & 19, 19-20/3 kl 19

25/3 kl 16 & 19, 26-27/3 kl 19

Janet ska ha en liten tillställning för sina närmaste för att fira sin
nya befordran i parlamentet. Allt ser ut att gå som planerat. Tills
hennes man avslöjar två stora hemligheter,
vilket sparkar igång en serie händelser
som påverkar alla i rummet. Innan
kvällen är över har glas krossats och
blod spillts.

Utled av den slitsamma tillvaron på familjens nedgångna gård
bedövar bondsonen Johnny landsbygdens tristess med sprit och
engångsligg. Men så anställs den rumänska gästarbetaren Gheorghe,
och under deras intensiva arbete tillsammans uppstår stark åtrå.

Sally Potters (Orlando) senaste verk
är en komedi draperad runt en
tragedi med en stjärnensemble av
aktörer som Kristin Scott Thomas,
Cillian Murphy, Patricia
Clarkson och Timoty
Spall.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Sally Potter
Medverkande: Patricia Clarkson, Cillian Murphy m fl
Land: England
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 71 minuter
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Råbarkat och hudnära kärleksdrama som jämförts med både
Brokeback Mountain och Svindlande höjder, om passionen mellan två
manliga fårfösare i brittiska Yorkshire. Vinnare av Bästa regi och
Bästa skådespelare på Stockholm Filmfestival.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Francis Lee
Medverkande: Josh O’Connor, Alec Secareanu m fl
Land: England
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 104 minuter
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Wolf and Sheep
1/4 kl 16 & 19, 2-3/4 kl 19
På landsbygden i Afghanistan berättar de vuxna sagor om sådant de
inte kan förstå, som legenden om Kashmirvargen. Uppe i bergen går
byns barn, vallar får och leker, redan väl medvetna om uppdelningen
mellan flickor och pojkar. På detta berg möts Sediqa och Qodrat, innan
familjerna hunnit bestämma över deras öden.
Ömsint skildring av livet på Afghanistans avlägsna bergsslätter, som
blandar suggestiv mystik och semidokumentär vardag i en annan slags
historia än de vanliga om krig och terror.

120 slag i minuten
8/4 kl 16 & 19, 9-10/4 kl 19
Politik och passion i 90-talets Paris. En tid då aids skördar tusentals
offer, men trots det är samhällets intresse obefintligt. Frustrationen
växer bland medlemmarna i aktivistgruppen Act Up, som tvingas
till allt mer spektakulära metoder för att få uppmärksamhet. I
denna grupp träffas Nathan och HIV-positive Sean. Ett möte som
skakar om hela deras värld, i en realistisk och hjärtskärande film om
kampen för kärleken och livet. Vinnare av Stora Jurypriset och
Queerpalmen i Cannes 2017.
TRAILER

FILMFAKTA

FILMFAKTA
Regi: Shahrbanoo Sadat
Medverkande: Sediqa, Qodrat m fl
Land: Danmark/Frankrike/Sverige/Afghanistan
År: 2016
Censur: Från 7 år
Längd: 86 minuter
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Regi: Robin Campillo
Medverkande: Nahuel Pérez Biscayart, Amaud Valois m fl
Land: Frankrike
År: 2017
Censur: Från 11 år
Längd: 140 minuter
Originaltitel: 120 battements par minute
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The Killing of a Sacred Deer
22/4 kl 16 & 19, 23-24/4 kl 19
Steven (Colin Farrell) är en framgångsrik hjärtkirurg som tycks ha
allt, men pressas av en märklig relation med den 16-årige Martin som
tar allt mer obekväm plats i hans liv. Det visar sig att Martin har en
hållhake på Steven. Och en ondsint plan för att framtvinga otänkbara
uppoffringar.
Briljant familjedrama av visionäre Yorgos Lanthimos (Dogtooth),
som skapat en mörkt humoristisk skräckupplevelse av tryckande
obehag och klaustrofobisk absurdism. Nominerad till Guldpalmen
i Cannes 2017.
TRAILER

FILMFAKTA

Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri

Regi: Yorgos Lanthimos
Medverkande: Nicole Kidman, Colin Farrell m fl
Land: England/Irland/USA
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 121 minuter

15/4 kl 16 & 19, 16-17/4 kl 19
Tragikomiskt drama med mycket hjärta, en del svärta och stora
doser kärv humor där Frances McDormand är lysande som bittert
sörjande, stentuff ensam-mamma.
När lokalpolisen misslyckas med att få fast hennes dotters
mördare tar Mildred Hayes saken i egna händer. Hon hyr tre stora
reklamskyltar och ställer den högt aktade polischefen till svars. Ett
tilltag som inte tas emot väl av alla i den lilla staden. Men Mildred
vägrar låta sig tystas. Vinnare av Publikens pris på Stockholm
Filmfestival.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Martin McDonagh
Medverkande: Frances McDormand, Woody Harrelson m fl
Land: England/USA
År: 2017
Censur: Från 15 år
Längd: 115 minuter
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Loveless
6/5 kl 16 & 19, 7-8/5 kl 19
Boris och Zhenya är mitt uppe i en slitsam skilsmässa. Ingen av
dem visar intresse för sin 12-årige son Alyosha, som kväll efter kväll
tvingas lyssna på de självupptagna föräldrarnas uppslitande gräl.
Tills han en dag försvinner spårlöst och en desperat jakt börjar för
att finna honom vid liv.
Stram nagelbitare av mästerregissören Andrei Zvyagintsev
(Leviatan), som tecknar ett isande bistert porträtt av det moderna
Ryssland och empatilösa individualistsamhället. Nominerad till
Guldpalmen 2017.

Den syriska
förlovningsringen
29/4 kl 16 & 19, 30/4-1/5 kl 19
Kallad ”en av årets bästa romantiska komedier” (Sydsvenskan) rör
sig Den syriska förlovningsringen med lätt humoristisk hand genom
infekterade ämnen och stora kulturkrockar. Therese bor i en by i
Libanon och spenderar dagarna i det förflutna genom att tala med
porträtt av sin bror som dödats av en syrisk bomb. Nu väntar hon
besök från dottern som ska presentera sin blivande man och hans
föräldrar. Det finns bara ett problem. De är från Syrien. Vinnare av
Publikpriset på Malmö Arab Film Festival.
Festival..
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Sophie Boutros
Medverkande: Julia Kassar, Ali El Khalil m fl
Land: Libanon/Jordanien/Egypten
År: 2016
Censur: Från 15 år
Längd: 92 minuter
Originaltitel: Solitaire
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TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Andrei Zvyagintsev
Medverkande: Maryana Spivak, Aleksei Rozin m fl
Land: Ryssland/Frankrike/Tyskland/Belgien
År: 2017
Censur: EJ KLART
Längd: 127 minuter
Originaltitel: Nelyubov
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X2

Film Stars Don’t Die in
Liverpool

KLASSIKER x2

13/5 kl 16 & 19, 14-15/5 kl 19
Liverpool, 1978. Känslorna flammar upp mellan den
Oscarvinnande filmstjärnan Gloria Graham och brittiske
skådespelaren Peter Turner. Det börjar som en lekfull affär mellan
en legendarisk femme fatale och hennes mycket yngre älskare, men
förvandlas snabbt till en djupare relation som sätts på stora prov av
händelser bortom deras kontroll.
En rörande tårdrypare av klassiskt snitt med gnistrande skådespeleri
av Annette Bening och Jamie Bell som Gloria Graham och Peter
Turner, baserad på hans memoarer.

Picassos äventyr
20/5 kl 16 & 19 (endast söndag)
På dagen 40 år efter biopremiären visar vi nu Hasse och Tages sista
gemensamma film, Picassos äventyr. En surrealistisk komedi där en
briljant Gösta Ekman som Pablo Picasso jagas jorden runt av sin
skendöda far och träffar Ernest Hemingway, Adolf Hitler och ”inte
mindre än två Toulouse-Lautrec”. Den underbara nonsensdialogen,
bestående av lösryckta uttryck på olika språk, saknar motstycke i svensk
film. Visas i samarbete med Svenska Filminstitutets nationella
klassikersatsning Cinemateket:c/o.
TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Paul McGuigan
Medverkande: Annette Bening, Jamie Bell m fl
Land: England
År: 2017
Censur: EJ KLART
Längd: 105 minuter
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FILMFAKTA
Regi: Tage Danielsson
Medverkande: Hans Alfredson, Gösta Ekman m fl
Land: Sverige
År: 1978
Censur: Från 7 år
Längd: 113 minuter
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X2

Regi/Ohjaus: Marja Pyykkö
År/Tuotantovuosi: 2017
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 86 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

KLASSIKER x2

Hiroshima – min älskade
21-22/5 kl 19
I efterkrigstidens Hiroshima möts en fransk skådespelerska och en gift
japansk arkitekt. Under en natt tillsammans upplever de passionerad
förälskelse och anförtror varandra sina livsöden och skilda perspektiv
på kriget. Två älskande som dröjer sig kvar, oförmögna att stanna,
oförmögna att lämna varandra, förlorade i ett evigt nu.
Alain Resnais franska Nya vågen-klassiker är en poetisk, gripande och
vacker kärlekshistoria i atombombens skugga, efter Marguerite Duras
Oscarsnominerade manus.

TRAILER

FILMFAKTA
Regi: Alain Resnais
Medverkande: Emmanuelle Riva, Eiji Okada m fl
Land: Frankrike/Japan
År: 1959
Censur: Från 15 år
Längd: 90 minuter
Originaltitel: Hiroshima mon amour
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X3

NY FINSK FILM x3

Torsdag 15/2 kl 18.30
En man och en baby
Villa. Volvo. Vovve. Livet leker för stjärnreportern Antti Pasanen
som snart ska bli pappa. Men utanför BB tar flytet slut. Hustrun
Pia meddelar att det här med barn inte är hennes grej. Kvar blir
Antti, babyn och Anttis brutalt krossade drömmar om ett idylliskt
familjeliv. Och nu är det babyn som håller i taktpinnen. Känslosam
succékomedi som vann pris för Bästa film på Nordic International
Film Festival, baserad på Eve Hietamies roman.

Torstai 15/2 klo 18.30
Yösyöttö
Avioliitto. Asuntolaina. Auto. Toimittajana työskentelevän Antti
Pasasen elämä on mallillaan ja Piavaimo viimeisillään raskaana.
Kunnes Naistenklinikan edessä kaikki muuttuu. Elämä vauvan
ehdoilla alkaa, eikä Antilla ole aavistustakaan, mitä se tulee
häneltä vaatimaan. Nordic Internationela Film Festivalilla Parhaan
elokuvan palkinnon voittanut tunteellinen menestyskomedia, joka
perustuu Eve Hietamiehen romaaniin.
25
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X3

NY FINSK FILM x3

Regi/Ohjaus: Hannaleena Hauru
År/Tuotantovuosi: 2017
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 90 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

Torsdag 15/3 kl 18.30
Lauri Mäntyvaaras tjocka
ögonfransar
Komedi om Satu och Heidi som bedriver en kampanj för att
sabotera ytlig kärlek. Men så blir Heidi upp över öronen förälskad
i det heta hockeylöftet Lauri. Plötsligt blir Satu ensam med
sin revolution när Heidis huvud bara inrymmer bilder på söta
kattungar och inoljade överkroppar. Vänskap, kärlek och en vilja
att rädda världen krockar med hockey, eldkastare och surrealistiska
kryssningar – och tvingar Satu att besluta vad hon egentligen vill.

Torstai 15/3 klo 18.30
Lauri Mäntyvaaran tuuheet
ripset
Komedia Sadusta ja Heidistä, jotka kampanjoivat tosirakkauden
pelastamiseksi. Projekti heittää kuitenkin häränpyllyä, kun Heidi
rakastuu korviaan myöten kuumaan jääkiekkolupaukseen Lauriin.
Satu jää yksin vallankumouksensa kanssa, kun Heidin ajatukset
valtaavat söpöt kissanpennut ja rasvatut ylävartalot. Ystävyys,
rakkaus ja maailmanpelastus risteytyvät jääkiekon, liekinheitinten
ja rahkaristeilyjen kanssa – ja Sadun on päätettävä mitä hän
pohjimmiltaan haluaa.
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Regi/Ohjaus: Jörn Donner
År/Tuotantovuosi: 2017
Censur/Ikäraja: Från 15 år
Längd/Pituus: 93 minuter
Språk/Kieli: Finskt tal, svensk text

X3

NY FINSK FILM x3

Torsdag 19/4 kl 18.30
Perkele 2 – Bilder från
Finland
Är det värt att bo, leva, älska och dö i Finland? Jörn Donners
dokumentär Perkele från 1971 var en genomskärning av den
tidens Finland. Nu kommer uppföljaren och uppdaterar bilden av
landet. Samhället ser ytligt sett annorlunda ut; bilarna, medierna,
stormarknaderna, utlandsturismen. Delvis är det ändå samma
Finland vi ser, på gott och ont. Egensinnig film som bjuder på sund
anarkism och tankar som går mot strömmen, där musiken spelar en
viktig roll.

Torstai 19/4 klo 18.30
Perkele 2 – Kuvia Suomesta
Kannattaako Suomessa asua, elää, naida, kuolla? Jörn Donnerin
alkuperäinen, vuonna 1971 valmistunut dokumenttielokuva Perkele
oli läpileikkaus sen hetken Suomesta. Nyt Perkele palaa jatkoosalla
ja päivittää Suomikuvan. Yhteiskuntamme näyttää ainakin päällisin
puolin toisenlaiselta; autot, mediat, hypermarketit, kaukomatkat.
Osittain on kuitenkin kyse samasta Suomesta, hyveineen ja
paheineen. Terve anarkismi ja vastavirta on ajassamme enemmän
kuin paikallaan.
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Best of British
theatre broadcast
to cinemas
around the world

LIVE PÅ BIO RÖDA KVARN

Torsdag 22/3 kl 20.00
Julius Caesar

Live från The Bridge Theatre i London

Lördag 3/2 kl 15.00
Askungen
Live från Kungliga Operan i Stockholm

Stjärnspäckat Shakespeare-drama om lönnmord och kaos. Under triumfatoriska
former återvänder Caesar till Rom och folk strömmar ut på gatorna för att fira.
Oroade över kejsarens popularitet konspirerar den välutbildade eliten i Rom för
att få kejsaren på fall… Nicholas Hytners uppsättning kastar publiken rakt in i
händelsernas centrum med
skådespelare som Ben Wishaw
Scen: The Bridge Theater, London
Regi: Nicholas Hytner
(The Danish Girl) och Michelle
I rollerna: Ben Whishaw, Michelle Fairley m fl
Fairley (Game of Thrones).
Längd: cirka 180 minuter (inkl paus)
Framförs på engelska med
Biljettpris: 200 kr
svensk text.

LIVE PÅ BIO RÖDA KVARN
TRAILER

Onsdag 16/5 kl 19.00
An American in Paris
Inspelad på Dominion Theatre i London

Den älskade sagan får nytt liv i Rossinis sprudlande opera. Den stränge och
utfattige Don Magnifico drömmer om en rik friare till en av sina döttrar.
När prinsen utlyser en bal sätts allt på spel! Inspirerad av vaudeville, Charles
Dickens och Tim Burton har regissören Lindy Hume skapat en färgstark och
romantisk föreställning där godheten triumferar. ”Vad är väl en bal på slottet?”
Förmodligen alldeles underbar! Framförs på italienska med svensk text.
Scen: Kungliga Operan, Stockholm
Musik: Gioachino Rossini
Regi: Lindy Hume
I rollerna: Johanna Rudström, Ole
Aleksander Bang m fl
Längd: cirka 180 minuter (inkl paus)
Biljettpris: 240 kr
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Den Tony-belönade Broadway-musikalen om kärlek, hopp och att förverkliga sina
drömmar har tagit West End med storm och fått rekordmånga 28 stycken 5-stjärniga
betyg av Londons kritikerkår. Med underbara Gershwin-låtar och storslagen scenografi
och koreografi så är An American in Paris en
Scen: Dominion Theatre, London
strålande sång- och dansupplevelse i ”ljusets
Regi: Christopher Wheeldon
stad”, inspirerad av den Oscarvinnande
I rollerna: Ashley Day, Leanne Cope m fl
filmen med Gene Kelly från 1951.
Längd: 155 minuter (inkl paus)
Föreställningen visas med svensk text.
Biljettpris: 150 kronor
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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.
10-11/2 TROLLVINTER I MUMINDALEN

Carpelan & Wronski. Finland/Polen, 2017.
Barntillåten. 80 minuter.
Tove Janssons älskade Mumintroll är tillbaka i klassisk form! Det är
vinter i Mumindalen, men Mumintrollet vill inte gå i ide. Då upptäcker
han att märkliga varelser går och väntar på en efterlängtad gäst, kallad
Julen! Svenskt tal.

14-15/2 (ONS+TOR) SPORTLOVSFILM:
DEN STORA NÖTKUPPEN 2 3D

Cal Brunker. Sydkorea/Kanada, 2017. Från 7 år.
91 minuter.
När coole ekorren Charlie återvänder till sin park möts han av en
otäck syn: den ondskefulle borgmästaren håller på att röja bort
alla träd! Nu måste Charlie samla ihop alla sina vänner för att ta
tillbaka parken. Visas i 3D. Svenskt tal.

17-18/2 TJUREN FERDINAND 3D

Carlos Saldanha. USA, 2017. Från 7 år. 108 minuter.
Långfilmsversion av den älskade historien om den starka tjuren med stort
hjärta! En dag blir Ferdinand bortförd, men fast besluten att återvända till
sin familj hamnar han på fantastiska äventyr med nya vänner. Visas i 3D.
Svenskt tal.

24-25/2 GORDON & PADDY

Linda Hambäck. Sverige, 2017. Barntillåten.
62 minuter.
En nöttjuv härjar i skogen och kommissarie Gordon måste fånga hen.
Sorgligt nog är han den ende polisen och tvingas själv vakta brottsplatsen.
Om han bara hade en assistent… Baserad på Ulf Nilssons och Gitte Spees
böcker. Svenskt tal.

3-4/3 PADDINGTON 2

Paul King. England/USA, 2017. Från 7 år.
103 minuter.
Paddington är tillbaka! Den lilla björnen har flyttat in hos
familjen Brown i London och sprider glädje var han än går. Nu
har han hittat en present han vill ge bort, men den blir stulen –
och Paddington måste hitta tjuven! Svenskt tal.
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10-11/3 BALLERINAN OCH UPPFINNAREN 3D

Summer & Warin. Frankrike/Kanada, 2016. Från 7 år.
89 minuter.
Fransk storsuccé om att fånga sina drömmar! Felicia är en föräldralös
flicka med en passion i livet: att dansa! Tillsammans med uppfinnaren
Victor flyr hon barnhemmet och ut på äventyr i Paris – drömmarnas stad!
Visas i 3D. Svenskt tal.

17-18/3 JAZZOO – FESTEN

Adam Marko-Nord. Sverige, 2017. Barntillåten.
30 minuter.
Knattefilm för de yngsta! I en glänta i skogen hålls en jättefest.
Rovdjur och växtätare, stora och små. Men hur kommer det sig?
Tiden vrids bakåt och vi får följa de olika mötena, vart och ett en
egen spännande historia. Svenskt tal.
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24-25/3 UGGLOR OCH MÖSS

2017-11-15 11:43

JAZZOO_affisch_70x100.indd
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Simone van Dusseldorp.
Nederländerna, 2016. Barntillåten. 80 minuter.
Spännande feelgoodfilm med musikalinslag, nominerad till
Bästa barnfilm på Berlin Filmfestival! Nyinflyttade Merals
enda vän är husmusen Pip-Pip. När klassen ska på läger
får Pip-Pip följa med, men i skogen finns många faror…
Holländskt tal, svensk text.

7-8/4 GROTTMANNEN DUG

Nick Park. England/Frankrike, 2018.
Ålder och längd: EJ KLART.
En ny film från skaparna av Wallace & Gromit och Fåret Shaun. I
tidernas begynnelse, när förhistoriska djur och ulliga mammutar
vandrade över Jorden, får vi träffa grottmannen Dug som måste ena
sin stam mot en mäktig fiende. Svenskt tal.

14-15/4 PELLE KANIN

Will Gluck. England/Australien/USA, 2018.
Ålder och längd: EJ KLART.
Långfilmsversion av Beatrix Potters klassiska barnboksberättelser. Pelle Kanin är en rebellisk kanin som försöker
smyga sig in i en lantbrukares grönsaksland, men för att lyckas
behöver han hjälp av alla sina djurvänner. Svenskt tal.

21-22/4 DJUNGELGÄNGET –
LÅNGFILMEN 3D

David Alau. Frankrike, 2017. Ålder: EJ KLART.
97 minuter.
Pingvingen Maurice och hans Djungelgäng har levt i frid
och fröjd i flera år. Ända tills de råkar ut för den livsfarliga
koalan Igor! Nu måste de använda all sin list och mod för
att stoppa Igors onda planer. Visas i 3D. Svenskt tal.
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Ordinarie filmer (söndag-tisdag)
14-16/1
21-23/1
*26/1
28-30/1
4/2
5-6/2
11-13/2
18-20/2
25/2
26-27/2
4-6/3
11-13/3
18-20/3
25-27/3
1-3/4
8-10/4
15-17/4
22-24/4
29/4 - 1/5
6-8/5
13-15/5
20/5
21-22/5

#TBT

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

50 vårar
The Nile Hilton Incident
Galapremiär! Invigningsfilm Göteborg Film Festival
Korparna
Dokumentär x2: Kedi (endast söndag)
Dokumentär x2: Hobbyhorse Revolution (endast måndag-tisdag)
Loving Vincent
Thelma
Klassiker x2: Guldfeber (endast söndag)
Klassiker x2: Blow Up – Cinemateket:c/o (endast måndag-tisdag)
The Florida Project
En kvinnas liv
The Party
God’s Own Country
Wolf and Sheep
120 slag i minuten
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
The Killing of a Sacred Deer
Den syriska förlovningsringen
Loveless
Film Stars Don’t Die in Liverpool
Klassiker x2: Picassos äventyr – Cinemateket:c/o (endast söndag)
Klassiker x2: Hiroshima min älskade (endast måndag-tisdag)

Ny finsk film x3 (sid 25-27)
		
Tor 15/2 kl 18.30 En man och en baby (Yösyöttö)
Tor 15/3 kl 18.30 Lauri Mäntyvaaras tjocka ögonfransar
			
(Lauri Mäntyvaaran tuuheet ripset)
Tor 19/4 kl 18.30 Perkele 2 – Bilder från Finland
			
(Perkele 2 - Kuvia Suomesta)

Livesändningar (sid 28-29)
Lör 3/2 kl 15.00 Askungen (Kungliga Operan)
Tors 22/3 kl 20.00 Julius Caesar (National Theatre)
Ons 16/5 kl 19.00 An American in Paris (Dominion Theatre)

Barnfilmmatinéer (sid 30-31)
Trollvinter i Mumindalen
Sportlovsfilm: Den stora nötkuppen 2 3D
Tjuren Ferdinand 3D
Gordon och Paddy
Paddington 2
Ballerinan och uppfinnaren 3D
Jazoo – Festen
Ugglor och möss (BUFF)
PÅSKSTÄNGT
Grottmannen Dug
Pelle Kanin
Djungelgänget – långfilmen 3D

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

Responstryck AB, Borås 2017

10-11/2
*14-15/2
17-18/2
24-25/2
3-4/3
10-11/3
17-18/3
24-25/3
31/3-1/4
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14-15/4
21-22/4

