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Tisdag 18 april kl. 18.30
Titel: Aftersun
Regi: Charlotte Wells 
Storbritannien 2022 
1 tim 42 min. Barntillåten

Elvaåriga Sophie och hennes pappa Calum 
är på solsemester i Turkiet, deras första 
semester efter skilsmässan.
Med hjälp av minnesfragment och filmer 
från resan försöker Sophie 20 år senare 
pussla ihop bilden av sin far, vem var han?
Hon minns en somrig idyll vid poolen men där fanns också en 
glimt av vuxenvärldens problem, sorger och nedstämdhet.
Det ömsinta samspelet mellan far och dotter är filmens stora 
behållning.



Charlie har efter ett personligt trauma utveck
lat en allvarlig ätstörning och väger nu när
mare 300 kg och riskerar att dö. Han under
visar online men lever i övrigt isolerad i sitt 
hem. Bland de få personer han träffar är en 
sköterska (och vän) och sin dotter som känner sig djupt sviken 
av honom. Familjerelationerna är såriga och komplexa och det 
finns mycket som är outrett. Ett starkt berörande kammardrama 
med enastående rollprestation av Brendan Fraser som Charlie.

Titel: The Whale
Regi: Darren Arnofsky
USA 2022
1tim 57 min. Från 11 år

Tisdag 4 april kl. 18.30

Tisdag 28 mars kl. 18.30
Titel: Den blå kaftanen
Regi: Maryam Touzani
Marocko  2022
1 tim 58 min. 

En sensuell och vacker berättelse om hant
verk och kärlek i marockansk medina. Halim 
och Mina driver en kaftanbutik. Hon kämpar 
för att hålla affärerna flytande, han ägnar sig 
åt den blå kaftan som ska bli hans mäster
verk. När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling in. Nu 
rubbas cirklarna och snart är de tre i äktenskapet. Elegant vävs 
trådar av ömhet, begär, kärlek, tolerans och humor ihop i detta 
triangeldrama där ljuset vinner över mörkret och skrattet över 
tårarna.

OBS! Lördag 18 mars kl. 15.00 OBS!
Titel: Mor och son 
Regi: Léonor Serraille
Frankrike 2022
1 tim 57 min. Från 7 år

Mor och son är en annorlunda och djupt be
rörande familjekrönika. Rose från Elfenbens
kusten flyttar till Paris med två av sina söner.
Hon söker frihet och ett bättre liv för sig och 
sönerna. Filmen skildrar kärlek, arbete, 
kriser, svikna löften  ja helt enkelt livet.
Det är en tredelad berättelse som sträcker sig över drygt två 
decennier. Var och av de tre personerna får i tur och ordning 
stå i centrum.

Tisdag 11 april kl. 18.30    
Titel: Korsett 
Regi: Marie Kreutzer
Österrike 2022
1 tim 53 min. 
Korsett berättar om den 40årskrisande 
Elisabeth av Österrike vars korsett stramar 
mer och mer. Kejsarinnan är vida känd för 
sin skönhet och extravagans men när hon 
fyller 40 år, förväntas hon inta en mer till
bakadragen roll. Men Elisabeth är fast besluten att upprätthålla 
sin image och snörar korsetten allt hårdare. Äktenskapet med 
Franz Joseph skaver och Elisabeth vägrar inordna sig i den 
kejserliga etiketten. Hon smider egna planer. Episodiskt 
kostymdrama med moderna element och en fantastisk Vicky 
Krieps i rollen som Sissi.


