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Colette, ti 19/2 kl.19

Green book, ti 19/3 kl.19

Filmen är baserad på en av Frankrikes mest
kända kvinnliga författares liv, nämligen SidonieGabrielle Colette, alias ”Colette” (Keira Knightley).
Vi får träffa henne som ung flicka på landet i
sekelskiftets Borgogne, när hon blir uppvaktad av
en familjevän till sin far, Henry Gauthier-Villars
(Dominic West).
Han är förläggare och underhåller familjen med
att såga en teaterpjäs med Sara Bernhardt. Som
han utrycker det; ser man en ful tavla kan man
blunda, läser man en dålig bok kan man lägga
den ifrån sig, men ser man en dålig teaterpjäs har
man inget annat val än att lida sig igenom den, så
dåliga pjäser bär undvikas.
15 år Engelska 1,51

År 1962, när utkastaren Tony "Lip" Vallelonga är
tillfälligt arbetslös, går han med på att köra
musikern Dr. Don Shirley på en tvåmånaders
turné i djupaste amerikanska södern. Dr. Shirley
är välutbildad och en hyllad musiker medan Tony
är en jordnära vanlig man med en egenskap att
hamna i trubbel. Först har de mycket olika
uppfattning om allt från mat till musik, men finner
snart att de befinner i en värld som ser ner på
dem båda - och där börjar en oväntad vänskap.
7 år Engelska, 2,10

The Wife, ti 5/3 kl.19
Joan Castleman är gift med en av alla dessa män
som tror att de äger världen, men som inte kan ta
hand om sig själv eller någon annan. Han är
också en av USA:s mer framstående
romanförfattare, som snart kommer att få
Nobelpriset i litteratur. Joan har i sin tur de
senaste 40 åren helt ignorerat sina egna
författartalanger och i stället satsat allt på makens
karriär. Nu har hon slutligen fått nog.
7 år, Engelska, 1,40

Woman at war ti 2/4 kl.19
Halla har börjat få misstänksamma blickar - kan
denna ensamstående, till synes harmlösa
körledare verkligen vara den omtalade kvinnliga
ekoterrorist som beslutat sig för att förstöra
Islands ekonomi och infrastruktur? Samtidigt som
Halla förbereder sig för en omfattande
sabotageoperation mot aluminiumindustrin får
hon veta att hennes ansökan om adoption av en
liten flicka från Ukraina har godkänts. Nu måste
hon välja sin väg

Filmkort:
Teaterbiografen i samarbete med
Kulturenheten Svenljunga kommun

1 film 70 kr
2 filmer 130 kr
3 filmer 180 kr
4 filmer 220 kr
Biljetter och filmkort köps på
Teaterbiografen i samband med visning.

