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Tisdag 18 oktober kl. 18.30
Titel: Triangle of Sadness 
Regi: Ruben Östlund
Sverige
2 tim 27 min. 

Ruben Östlund har tilldelats Guldpalmen för 
andra gången! Då tillhör man de främsta 
filmskaparna.
Östlund har velat skapa en film med tanke
väckande innehåll: något att prata om efter 
visningen.
Filmen, med utgångspunkt i modevärlden, är en studie i vad som 
händer när en grupp människor blir strandsatta. I centrum står två 
fotomodeller som blir medbjudna på en lyxyacht med samhällets 
elit. Yachten går under och passagerarna hamnar på en öde ö.

Tisdag 11 oktober kl. 18.30
Titel: I koltrastens land 
Regi: Blerta Basholli 
Kosovo/Albanien 
1 tim 24 min. Från 11 år
Filmen utspelar sig i skuggan av kriget i 
Kosovo. I byn Krusha lever många kvinnor 
i ovisshet om deras barn eller makar har dött. 
Så även Fahrije som kämpar för att försörja 
sina barn. Fahrije möter ett starkt, ibland 
våldsamt, motstånd från männen i byn när
kvinnorna startar en verksamhet. De tillverkar och säljer 
paprikaröran Ajvar. Men i byns patriarkala miljö ska kvinnor 
inte köra bil eller arbeta. I eftertexterna möter vi Fahrije och 
företagets kvinnokollektiv i ett videoklipp. 



Tre historier om slumpartade möten, kärlek 
med förhinder, åtrå, rollspel, stora livsbeslut, 
oförutsedda konsekvenser och sorg.
Med nedtonat spel och dialogtäta scener 
växer tre kvinnors berättelser fram. Varje 
historia får en elegant upplösning, även om det inte blir som 
huvudpersonerna hade väntat sig.
Regissör Hamaguchi vann Oscar för sin film Drive My Car. 

Titel: Tillfälligheter och fantasier
Regi: Ryusuke Hamaguchi
Japan 2021
2 tim 1 min. Barntillåten

Tisdag 27 september kl. 18.30

Tisdag 20 september kl. 18.30
Titel: Clara Sola
Regi: Nathalie Álvarez Mesén
Costa Rica/Sverige 2021
1 tim 46 min. Från 11 år

I en avlägsen bergsby bor 40åriga Clara 
med sin religiösa mamma och tonåriga 
systerdotter. Clara är något av en särling och
lever helst i sin egen värld nära naturen. 
Men när en ung arbetare kommer till gården 
väcks nya känslor hos Clara. 
Clara Sola är en sinnlig och poetisk historia om egensinne, 
tvingande jungfrumyter och pulserande lust. Vann fem 
guldbaggar!

Tisdag 13 september kl. 18.30
Titel: Världens värsta människa
Regi: Joachim Trier
Norge 2021
1 tim 47 min. Från 7 år 

En underhållande, smart och otroligt snyggt 
gjord film om relationer. Julie, snart 30, letar 
efter rätt karriär, rätt kärlek och sig själv. Vi 
får följa henne när hon gör upp med alla för
väntningar som hon själv och andra lagt på 
henne om hur livet ska se ut.  Skådespelarna är suveräna, 
med ett extra plus för Renate Reinsve, som vann pris för 
bästa skådespelare i Cannes.

Tisdag 4 oktober kl. 18.30    

Titel: Mina bröder och jag 
Regi: Yohan Manca
Frankrike
1 tim 48 min. Från 11 år

Sommar vid havet på en turistort i Frankrike.
Lovet har börjat men 14årige Nour och hans 
bröder måste hjälpas åt att ta hand om sin 
sjuka mamma och arbeta för att klara 
familjens försörjning. Av en tillfällighet korsas Nours väg med 
Sarahs, som håller sommarkurser i opera. 
En osentimental och varm film om klassklyftor, musik och 
kulturens kraft. En film som berör och ger hopp.


