Tisdag 17 september kl.18.00

Tisdag 8 oktober kl. 18.00

Tisdag 5 november kl. 18.00

Titel: Dogman
Regi: Matteo Garrone
Italien/Frankrike 2018
1 tim 43 min. Från 15 år

Titel: Kapernaum
Regi: Nadine Labaki
Libanon/Frankrike 2018
2 tim. Från 11 år

Titel: 3 kvinnor
Regi: Jafar Panahi
Iran 2018
1 tim 40 min. Från 11 år

Marcello är en liten man med stort
hjärta, vänliga ögon och en hundsalong
i Roms förorter. Han drygar ut in
komsterna med att langa kokain.
Marcello dras in i en våldsspiral och
det blir brutalare och allt mer frustrerande.

Den libanesiska filmmakaren Nadine
Labaki har gjort en osentimental och rik
film om en driftig pojkes öde i Beiruts
fattigkvarter. Zain stämmer sina för
äldrar för att ha skaffat barn utan att
kunna ta hand om dem.
Allt vi ser hända har hänt på riktigt. Det är trovärdigt,
spännande, tragiskt och oavbrutet fängslande.

Tre kvinnor är en spännande, tragisk
och ibland rolig berättelse om heder,
status och ansvar.
Parallellt med en resa ut på den iranska
landsbygden berättas om tre gene
rationer kvinnor, före, under och efter revolutionen 1979.
Det blir aldrig tråkigt när regissören Jafar Panahi gör film.

Tisdag 24 september kl. 18.00

Tisdag 15 oktober kl. 18.00

Tisdag 12 november kl. 18.00

Titel: Woman At War
Regi: Benedict Erlingsson
Island 2019
1 tim 41 min. Barntillåten

Titel: Under en öppen himmel
Regi: Paul Dano
1 tim 45 min. Från 11 år

Titel: Night Comes On
Regi: Jordana Spiro
USA 2019
1 tim 26 min. Från15 år

Hur långt kan man gå för att rädda
miljön?
Körledaren Hella kämpar mot ett före
tag som producerar aluminium och
exploaterar stora områden på Island.
Vacker isländsk film som blandar körsång, protest och
action.

14årige Joe växer upp i en småstad i
Montana på 1960talet. När pappan
förlorar jobbet lämnar han familjen
för att delta i släckningsarbetet av
skogsbränder. Joe får ta mer ansvar
hemma samtidigt som han får se sin
mamma förändras allt mer.
Ett starkt familjedrama och en drabbande skildring av en
kvinnas uppbrott och frigörelse.

Tisdag 1 oktober kl. 18.00
Titel: Mellan raderna
Regi: Oliver Assayas
Frankrike 2019
1 tim 48 min. Från 7 år
Fyra gamla vänner i Paris börjar inse
att de är på väg att bli passé. Alain,
förläggare vid ett bokförlag, oroar sig
över bokens framtid bland alla nya
medier.
Förlagsvärlden, politiken och konsten diskuteras kvickt och
oavbrutet, allt medan gamla hemligheter avslöjas på
internetforum och ljusskygga kärleksaffärer uppstår.

Tisdag 22 oktober kl. 18.00
Titel: Aurora
Regi: Miia Tervo
Finland 2019
1 tim 46 min.
Finska Aurora är en överlevare full av
hopp och kraft. Darian är en flykting
från Iran som behöver gifta sig snabbt.
Aurora går med på att hjälpa honom
och hittar snabbt flera potentiella fruar, varav vissa till och
med är under 80 år.
En film man blir glad av.

Angel släpps från ungdomsfängelset på
sin 18årsdag och börjar direkt planera
hämnden på mammans mördare – sin
pappa. Ett gripande drama om att jagas
av sitt förflutna. En filmdebut som fångar dig från start och
berör hela vägen fram till det hoppfulla slutet.

Tisdag 19 november kl. 18.00
Titel: Hjärter dam
Regi: Mary elToukhy
Danmark 2019
2 tim 7 min. Från 15 år
Anne och hennes man lever ett liv där
deras lyckade karriärer samsas med
tvillingarnas ridlektioner och sköna
stunder i en lummig Köpenhamnsförort.
Den perfekta fasaden krackelerar när
Gustav, mannens tonårsson från ett
tidigare förhållande, dyker upp. I den varma sommaren
utvecklas Anne och Gustavs relation mot en katastrof.

Tisdag 26 november kl. 18.00
Titel: Sunset
Regi: László Nemes
Ungern 2018
2 tim 22 min. Från 11 år
1913 hamnar den unga modisten och
klassresenären Irisz i en virvel av lyxigt
mode, anarkistmöten, gatuvåld och
mystik.
En vacker film om solens nedgång över
det habsburgska imperiet.

Programmet finns att ladda ner på vår
hemsida:
www.varbergsfilmklubb.se

Program
Hösten 2019
Följ oss på facebook!
facebook.com/varbergsfilmklubb

BILJETTPRIS 50:
KASSAN ÖPPNAR 30 MIN FÖRE FILMVISNING
ENDAST KONTANT BETALNING!

Tisdag 3 december kl. 18.00
Titel: När livet vänder
Regi: Guillaume Senez
Belgien/Frankrike 2018
1 tim 38 min. Från 7 år

Reservation för programändringar.

MEDLEMSKORT 2019 À 250: GER FRI ENTRÉ
TILL 6 FILMER UNDER ÅRET OCH KAN LÖSAS
VID FÖRESTÄLLNING

Tvåbarnspappan Olivier är så enga
gerad i sitt arbete att han inte märker
att hustrun tyngs av arbetsbördan
hemma och i yrkeslivet. När hon ger
upp och försvinner försöker Olivier få
ihop livspusslet trots sin egen och barnens förtvivlan. Ett
trovärdigt och välspelat relationsdrama om att vara
människa.

Tisdag 10 september kl. 18.00

Tisdag 10 december kl. 18.00
Titel: Green Book
Regi: Peter Farrelly
USA 2018
2 tim 10 min. Från 11 år
Året är 1962 och Frank Vallelonga får
anställning som chaufför åt den afro
amerikanske konsertpianisten Don
Shirley som skall på turné i södra
USA.
På resan tvingas de ifrågasätta sina
fördomar när de möter rasism, fara men också oväntad
medmänsklighet.

VI FINNS PÅ BIO CAPITOL

Filmklubbens arrangemang stöds av Kultur
och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Titel: The Favourite
Regi: Yorgos Lanthimos
Irland/Storbritannien/USA 2019
1 tim 59 min. Från 11 år
Det brittiska hovet 1708. Drottning
Anne lider av gikt. Hon har makten,
men låter sin hovdam Sarah sköta det
mesta. Sarahs kusin Abigail kommer
till slottet och hjälper drottningen
med värken. Snart är de tre damerna invecklade i ett
triangeldrama av kärlek och makt. Den tiofaldigt
Oscarsnominerade filmen är laddad med smuts, sex,
dekadens och humor

