Tisdagsbio
17 april kl.14.30 - Cest la vie!

95kr

Duon som skrev och regisserade en oväntad vänskap är tillbaka med en ny komedi som är en hyllning till livet,
kärleken och all kalabalik däremellan.
För brud och brudgum är det den viktigaste natten i deras liv. Men för cateringkillen Max, fotografen Guy och
sångaren/underhållaren/DJ James är det en kväll precis som alla andra, likväl som för alla dem som jobbar bakom
kulisserna i det extravaganta slottet strax utanför Paris. Pierre och Helena är ett av de par som bestämt sig för att fira
sin kärleksförening på slottet. Från första morgonstund till och med nästa dags soluppgång får vi följa deras
bröllopsfest, men genom ögonen hos dem som får denna magiska tillställning att bli verklighet. Och självklart blir
inte allt som de hade tänkt sig.

24 april kl.14.30 - Utan nåd

95kr

I ena sekunden lever Katja ett lyckligt liv med sin man och lilla son, i nästa sekund har hennes liv
förvandlats till en mardröm när hennes älskade förintas i ett terrordåd. För Katja startar nu en lång,
komplicerad och smärtsam process för att bearbeta sorgen samtidigt som polisens spaning alltmer inriktar
sig på två unga ny
nazister. I Katjas sinne finns bara en enda tanke som skänker henne något
som ens kan liknas vid sinnesfrid… hämnd. Diane Kruger (”Inglorious Basterds”, ”National Treasure” 1
& 2) belönades med priset för Bästa skådespelerska vid senaste filmfestivalen i Cannes och i USA är
filmen med i både Oscar- och Golden Globe-racet om Bästa utländska film. New Yorks kritikerförbund
har redan utsett den till Årets bästa utländska film! Utan nåd är regisserad av Fatih Akin vars genombrott
”Mot väggen” belönades med Guldbjörnen i Berlin 2004. Framgången fortsatte sedan med ”Vid himlens
utkant” som knep utmärkelsen för Bästa manus i Cannes 2007.
8 maj kl.13.00 - Maria Magdalena

— OBS TIDEN —

95kr

Maria, en ung kvinna som är på jakt efter ett nytt sätt att leva. Inskränkt av dåtidens hierarkier trotsar
Maria sin traditionella familj för att gå med i en ny social rörelse som leds av den karismatiska Jesus
från Nasaret. Hon hittar snart sin plats i rörelsen och i hjärtat av en resa som kommer att leda till
Jerusalem. Maria Magdalena är ett autentiskt och humanistiskt porträtt av en av de mest gåtfulla och
missförstådda andliga figurerna i historien.

15 maj kl.14.30 - Det var en gång i Tyskland

95kr

Frankfurt, 1946. David Bermann (Moritz Bleibtreu) och hans judiska vänner har lyckats fly nazisterna
och drömmer om att resa till Amerika. Men hur ska de lyckas få råd till resan i dessa hårda
efterkrigstider? Den smarta affärsmannen kommer på en idé: fina sängkläder perfekt paketerade med en
underhållande historia. Han och hans talangfulla vänner går nu från hus till hus och uppvaktar
hemmafruar med vackra ord tills de rodnande damerna inte kan stå emot de eftertraktade varorna.
Affärerna blomstrar och en ny ljus framtid skådar i horisonten. Men så dyker frågor om Bermanns
förflutna upp till ytan. Varför har han två pass? Varför har han vistats vid Hitlers lilla semesterstuga i
bergen. Kan han ha samarbetat med nazisterna?
29 maj kl.14.30 - Guernseys litteratur– och potatisskalspajsällskap

95kr

London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en medlem av en mystisk
litteraturklubb startad på den nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger bakom brevet
bestämmer hon sig för att besöka ön. Där möter hon de härligt excentriska medlemmarna i Guernseys
litteratur- och pottatiskalspajssällskap, inklusive Dawsey, den lite mystiska men fascinerande mannen
som skrivit brevet. Allteftersom krigstidens hemligheter uppenbaras blir Juliet alltmer fäst vid ön,
bokklubben och Dawsey vilket kommer att förändra hennes liv för alltid.

Hjärtligt välkomna!
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