Tisdag 15 januari kl. 18.00

Tisdag 5 februari kl. 18.00

Tisdag 5 mars kl. 18.00

Titel: BlacKkKlansman
Regi: Spike Lee
USA 2018
2 tim 15 min. Från 11 år
Denna verklighetsbaserade film berättar
hur en afroamerikansk polis med hjälp av
en kollega infiltrerade Ku Klux Klan på
1970talet. Den visar också klanens
rötter och likheterna med dagens USA.
BlacKkKlansman svänger mellan komiska scener och
bottendjupt mörker. En arg, intensiv och omskakande film.

Titel: Searching
Regi: Aneesh Chaganty
USA 2018
1 tim 31 min. Från 11 år

Förolämpningen
Regi: Ziad Doueiri
Libanon/Frankrike 2018
1 tim 52 min. Från 15 år

David Kims 16åriga dotter försvinner.
När inga ledtrådar dyker upp, börjar han
leta i hennes dator och följer de digitala
avtryck hon lämnat genom de kommu
nikationsmedel vi använder dagligen.
En hypermodern thriller som utspelar sig helt på
bildskärmar.

Ett vardagligt gräl mellan en libanes
och en palestinsk flykting uppstår;
förolämpningarna eskalerar till våld
och dras snart upp på nationell nivå.
En gripande film om känslor av skuld,
rättvisa och om att gå vidare i livet.

Tisdag 22 januari kl. 18.00

Tisdag 12 februari kl. 18.00

Tisdag 12 mars kl. 18.00

Titel: Cold War
Regi: Pawel Pawlikowski
Polen 2018
1 tim 28 min. Från 11 år

Titel: Shoplifters
Regi: Hirokatsu Koreeda
Japan 2018
2 tim 1 min.

Denna svartvita film börjar i ett ocku
perat Polen 1951. Idaregissören
Pawlikowski har gjort en passionerad
och vacker kärleksfilm om föräldrar
nas stormiga relation.
När berättelsen går i mål femton år senare är det bara att
konstatera att Cold War är en av årets bästa filmer.

Ett känslostarkt drama om en familj
som binds samman genom att begå
brott. De tar till sig en, till synes, hem
lös flicka och hon blir en familje
medlem. En oväntad händelse gör dock att
sammanhållningen sätts på hårda prov. Japansk
guldpalmenvinnare 2018.

Titel: Goliat
Regi: Peter Grönlund
Sverige 2018
1 tim 25 min. Från 15 år
Kimmie förväntas ta över försörjnings
ansvaret för familjen och även dess
kriminella affärer, när pappan hamnar i
fängelse. En film om en pojkes inträde
i vuxenlivet och hur det sociala arvet
kan styra en människas liv.
Lika trovärdig och drabbande som Peter Grönlunds förra
film Tjuvheder.

Tisdag 29 januari kl. 18.00
Titel: Trädgårdsfesten
Regi: Agnés Jaoui
Frankrike 2018
1 tim 38 min. Från 7 år
Cocktailparty hos den franska kultur
eliten och dess hangarounds, med
gott om kulturkrockar och klass
krascher. Det är stad mot land,
generation mot generation, låg mot
högkultur – ja, ett minglande mikro
kosmos som bildar fond för ett underhållande drama. Vi
återser JeanPierre Bacri från C’est la vie!

Tisdag 26 februari kl. 18.00
Titel: Lycklig som Lazzaro
Regi: Alice Rohrwacher
Italien 2018
2 tim 5 min. Från 15 år
På en tobaksfarm med vedervärdiga
arbetsförhållanden hittar vi Lazzaro,
den snällaste person man kan tänka sig.
Med ett leende på läpparna gör han allt
han blir tillsagd. Dessvärre, utnyttjas
hans oförmåga att säga nej.
En allegorisk berättelse om maktmissbrukets och
korruptionens Italien.

Tisdag 19 mars kl. 18.00
Titel: Beast
Regi: Michael Pearce
Storbritannien 2018
1 tim 47 min. Från 15 år
Olyckliga Moll lever med sin förtryck
ande familj på ön Jersey. På sin 27års
dag möter hon den mystiske Pascal.
De är outsiders båda två och inleder
en passionerad relation.
Ett mörkt drama som kombinerar
spänning och intelligens.

Tisdag 26 mars kl. 18.00
Titel: Det var en gång i Tyskland
Regi: Sam Garbarski
Tyskland 2018
1 tim 41 min. Från 11 år
Ett välspelat komiskt drama om mörker
och hopp för en grupp judar i Tyskland
efter andra världskrigets slut. Här finns
en verklighetsbakgrund men titeln
skvallrar om att allt som berättas
kanske inte är sant.
Det skämtas om allvarliga ting men allvaret skämtas inte
bort.

Programmet finns att ladda ner på vår
hemsida:
www.varbergsfilmklubb.se
Följ oss på facebook!
facebook.com/varbergsfilmklubb

Tisdag 2 april kl. 18.00
Titel: Leave No Trace
Regi: Debra Granik
USA 2018
1 tim 49 min. Från 7 år

Reservation för programändringar.

MEDLEMSKORT 2019 À 250: GER FRI ENTRÉ
TILL 6 FILMER UNDER ÅRET OCH KAN LÖSAS
VID FÖRESTÄLLNING
ÅRSMÖTE ÄGER RUM PÅ KOMEDIANTEN
SÖNDAG DEN 3/3 KL 15.00

Tisdag 8 januari kl. 18.00

Tisdag 9 april kl. 18.00

I hjärtat av Irans huvudstad möter vi, i
denna animerade film, de problem och
hinder som iranska kvinnor dagligen
ställs inför. Ett kluvet samhälle där
kön, korruption, prostitution och
droger samverkar med religiösa förbud.
Tre kvinnor och en ung musiker försöker frigöra sig genom
att bryta tabuna i den vackra metropolen.

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

VI FINNS PÅ BIO CAPITOL

I en nationalpark i Oregon lever krigs
veteranen Will med sin dotter Tom. De
har byggt sin egen värld där pappan
undervisar sin dotter. De bor i ett skjul,
odlar och lever av det naturen ger.
Men civilisationen tränger sig på och vill inlemma dem i
samhället.

Titel: Teheran Tabu
Regi: Ali Soozandeh
Österrike/Tyskland
1 tim 36 min. Från 15 år

Program
Våren 2019

Filmklubbens arrangemang stöds av Kultur
och fritidsnämnden i Varbergs kommun.

Titel: Den 12:e mannen
Regi: Harald Zwart
Norge 2018
2 tim 15 min. Från 15 år
Berättelsen om den legendariske
norske motståndsmannen Jan
Baalsrud, som efter ett misslyckat
sabotageuppdrag mot tyskarna, där
hans elva kamrater togs till fånga och
avrättades, flyr barfota genom vild
marken jagad av Gestapo.
En spännande film som också handlar om solidaritet och att
hjälpa utsatta på flykt.

