
Tisdagsfilmer på Metropol 
Holy Spider               21 mars kl 14.45,100 kr 
DANMARKS OSCARBIDRAG! En kvinnlig journalist beger sig till Mashhad, Irans heliga stad, för 

att spåra upp en seriemördare. Rahimi, en kvinnlig journalist, beger sig till Mashhad, Irans heliga stad, 

för att undersöka en rad mord som skett under en kort tid. Gärningsmannen är övertygad om att han 

utför Guds verk genom att rensa gatorna från prostituerade kvinnor. Men ju närmare man kommer att 

avslöja mördaren desto svårare blir det att skipa rättvisa eftersom allt fler hyllar honom som en hjälte. 

Filmen är baserad på den verkliga "Spider killer", Saeed Hanaei, som brutalt mördade 16 kvinnor mel-

lan 2000 och 2001. Den prisade regissören Ali Abbasi levererar en nervig thriller och en hård ankla-

gelse mot ett samhälle där grov orättvisa är en del av vardagen. 
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Babylon               28 mars kl 14.45, 100 kr 
BABYLON utspelar sig i 1920-talets Los Angeles. Filmen är en episk berättelse om överdimensionerad 

ambition och skandalös excess. Den följer flera olika karaktärers uppgång och fall under en era i det 

tidiga Hollywood som kännetecknades av ohämmad dekadens och lastbarhet.  

En dag kommer allt det här …        11 april kl 14.45,100 kr 
EN DAG KOMMER ALLT DET HÄR BLI DITT är en berättelse om familj och ett arv som ingen vill ha. 

Den framgångsrika serietecknaren Lisa och hennes syskon samlas på föräldrarnas gård för första gången på 

över tio år. Föräldrarna vill att endast en av dem ska ärva skogen, som varit i familjen i generationer. Men 

är någon av dem villig att flytta hem igen?  

Empire of Light                18 april kl 14.45, 100 kr 
Sam Mendes ( American Beauty, 1917) senaste film är en kärlekshistoria som utspelar sig i och kring 

en vacker gammal biograf på Englands sydkust på 1980-talet.  

Andra akten                2 maj kl 14.45,100 kr 
Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman flyttar in tvärs över gatan med sin nya fru och 
Evas son verkar obegripligt nog tröttna på sin mammas daltande och vill ha mer egen tid, utan hennes över-
beskyddande hjälp. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extraknäck dyker upp som Eva inte kan motstå - den 
store stjärnskådespelaren, den excentriske Harald Skoog, har drabbats av en stroke och behöver rehabilite-
ring i sitt eget hem. Vad som börjar som en katastrof växer till varm vänskap, spirande livsglädje och till ett 
hopp om att livet inte är över. Faktum är att det kanske inte ens har börjat. 

Kungen                9 maj kl 14.45, 100 kr 
Under två år uppvaktade filmregissören Karin af Klintberg hovets informationsavdelning. Till slut fick 

hon som första journalist någonsin ett ja. En unik möjlighet att på nära håll få följa kung Carl XVI 

Gustaf i hans liv och arbete. Inspelningarna började förra våren och sedan dess har det blivit flera mö-

ten. Ibland på avstånd, under mer formella former, som vid invigningar och statsbesök. Ibland på tu 

man hand, på Stockholms slott eller i parken på Solliden, vid kungens sommarboende på Öland. Samta-


