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Linnégatan 21 
Biljettkassan 031 – 42 88 10 
Öppet varje dag kl. 17.45 – 21.00 
Spårvagn 1 eller 6 till hållplats Prinsgatan.

Hagabions sommarkavalkad av nya och 
gamla filmpärlor. Och film är bäst på bio! 
21 filmer under tre veckor. Biljettpris 80 kr.
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Rockoperan Annette är en kärlekshistoria 
och berättar historien om komikern Henry 
(Adam Driver) och den berömda sånger-
skan Ann (Marion Cotillard). I rampljusets 
sken är de det perfekta paret; lyckliga och 
glamorösa. När deras dotter, Annette, föds 
– ett barn med en mycket speciell gåva – 
förändras deras liv för alltid.

Den tioårige Oleg bor hos sin mormor i ett 
krigsdrabbat område i Donetsk-regionen, 
där de flesta andra har lämnat området. 
Med sin kusin Jarik driver Oleg omkring 
i den vilda naturen som omger byn. 
Barndomens oskuld sätts på prov medan 
kriget sakta kryper närmare.

Tidigt 1950-tal. För att undkomma KGB 
tar Endel Nelis sin tillflykt till Haapsalu, en 
småstad i hans hemland Estland. Här hittar 
han jobb som lärare och börjar på fritiden 
utbilda barn i fäktandets ädla konst, en 
sport han bemästrar till fulländning. En 
av det självständiga Estlands största 
filmsuccéer. 

Jhonny från Perus tuffaste kvarter hittar en 
trasig surfbräda och tänker bli proffs. Om 
det vida havet, möjligheten att leva och 
lojaliteten som kallar tillbaka. En odyssé 
över liv, utanförskap och pånyttfödelse 
– om människan i stormen och stormen i 
människan. En surfdokumentär som tar sig 
in i hjärtat, en av årets bästa.

Finkänsligt och nära i en mästerlig skild-
ring av barnen och livet på ett speciellt 
barnhem i östra Ukraina där persona-
len gör allt den kan för att skapa den 
trygghet som saknas utanför väggarna. 
Specialvisning! Intäkterna skänks till 
barn i Ukraina! Swisha till 1230879924. 
Filmfestivalens fond skänker vidare.

En äldre man vägrar ta emot hjälp från 
sin dotter samtidigt som han åldras. Men 
omständigheterna förändras, han börjar 
tvivla på sina närstående och blir också 
förvirrad. Vad är verklighet? En Oscarhyllad 
Anthony Hopkins i huvudrollen.
    

En vild hästkapplöpning i italienska Siena 
skildras i fartfylld och underhållande doku-
mentär. Två gånger om året gör denna flera 
hundra år gamla tävling alla i staden enga-
gerade, och för att vinna involveras kyrkan, 
mutor och korruption. Denna gången är 
den 13-faldige segraren utmanad av sin 
före detta lärling. Färgsprakande!

En sydkoreansk familj flyttar till Arkansas i 
1980-talets USA. Där vill de försörja sig på 
att odla koreanska grönsaker. Mamman i 
familjen trivs inte i tillvaron och ser fram 
emot att hennes egen mamma ska komma 
till dem. När mormodern väl anländer 
krockar kultur och tradition än mer i detta 
Oscarsnominerade drama.

En ovanligt ärlig skildring av hur en rela-
tion faktiskt fungerar. Och inte fungerar. 
Göteborgsbaserade Fanni Metelius skriver, 
regisserar, spelar och klipper fram en 
trovärdig bild av två ungas första kärlek där 
osynliga konflikter står i vägen och frågan 
ställs om vems hjärta som får bestämma 
över den andras liv. Autentisk och sårbar.

Film baserad på självbiografi av Max 
Blecher, Rumänsk författare som i 20-års-
åldern drabbas av tuberkulos i ryggraden. 
Livet levs därefter med stel-gipsad 
överkropp och innebär långa vistelser på 
sanatorier runt om i Europa. Omgiven av 
andra tuberkulosdrabbade (och empati-
lösa läkare) lever han ändå livet fullt ut. 

Verklighetsbaserat drama om svältkata-
strofen i Ukraina 1932–1933, ”Holodomor”. 
Journalisten Gareth Jones nästlar sig in i 
Sovjet för att lista ut hur kommuniststaten 
lyckats med sin snabba modernisering. 
Färden tar honom till Ukraina, där han blir 
vittne till det hemska svaret på Sovjets väx-
ande framgång.

Hodaka, en 16-årig student, har rymt från 
sitt hem till storstaden Tokyo. Utan pengar 
hamnar han snabbt på gatan tills han 
äntligen får jobb som skribent. I Tokyo är 
vädret ovanligt dystert och regnet tycks 
aldrig sluta. En dag möter han Hina, en tjej 
med en alldeles särskild förmåga – kraften 
att stoppa regnet och göra himlen klar.

En kvinna i New York bestämmer sig för att 
lämna sitt tragiska liv där och vandra hem 
till Ryssland igen. Hela landvägen över 
Nordamerika och via Alaska. En verklig-
hetsbaserad road movie till fots genom 
storslagna och stundtals utmanande 
landskap. Utan mycket dialog blir denna 
resa också en resa i en kvinnas psyke.

En plågad och traumatiserad krigsveteran, 
spelad av Joaquin Phoenix, är yrkesmör-
dare men accepterar bara uppdrag med 
moraliska värden. Uppdraget att spåra 
en senators kidnappade tonårsdotter för 
honom in i en korrupt  och våldsam värld, 
men samtidigt in till sitt eget mörker och 
längtan efter frihet.

Nazi-ockuperade Krim, 1944. En pojke 
vänder sig till Saide, en lokal tatarisk 
muslimsk kvinna, för att få hjälp att rädda 
judiska föräldralösa barn som gömmer 
sig för nazisterna. Trots faran bestämmer 
hon sig för att skydda barnen genom att 
maskera dem som tatarer och adoptera in 
dem i lokalsamhället. 

Prinsessan Diana är på väg till ännu en 
julhelg med kungafamiljen, medveten om 
att hennes äktenskap med prins Charles 
rasat samman inför öppen ridå. Alla är 
inställda på en sedvanlig stramt regisserad 
jul med mat, dryck, tomma fraser och 
fasanjakt, men Diana vet att allt måste bli 
annorlunda denna gång.

Vinnare av guldpalmen i Cannes 2021 som 
på ytan handlar om en ung kvinna med 
titanplatta inopererad i skallen efter en tra-
fikolycka som barn. Filmen har beskrivits 
som en vuxensaga – med synnerliga vuxna 
nivåer av våld, skräck och sex – som ytterst 
handlar om (ovillkorlig) kärlek.

Erik Poppe gör en nyfilmatisering av en av 
Sveriges mest lästa romansviter. Hemma 
på gården i Småland ser Kristina och Karl 
Oskar hur livet sinar. Från väst, över det 
stora havet, hörs berättelser om en ny 
värld. Hoppet tänds och Kristina och Karl 
Oskar lämnar Sverige och beger sig på en 
resa utan återvändo.

Cow är filmen om en mjölkkos verklig-
het, och ett synliggörande av det arbete 
hon utför åt oss. När brittiska regissören 
Andrea Arnold (Fish Tank, Wuthering 
Heights) riktar sin kamera mot en ko, får vi 
inte bara intima och berörande insikter om 
kons vardag, utan även om vårt samhälle 
och rådande ideologi.

Som barn kände Lindy Larsson att han inte 
passade in och flydde därför in i fantasins 
värld som superhjälten Little Light. Trettio 
år senare blir han kontaktad av Maxim 
Gorki-teatern i Berlin och får ta ett avgö-
rande beslut: Ska han fortsätta gömma sin 
sanna identitet eller ska han våga ställa sig 
på en scen och bara vara sig själv?

Herzog-dokumentär där han intervjuar 
Gorbatjov, Sovjetunionens sista ledare 
och representant för en tid då Sovjet gick 
från stängt och avlägset till öppet och när-
beläget. Kriget i Ukraina har kraftigt ökat 
det politiska och kulturella avståndet till 
björnen i öst. Kanske ”Gorbi” kan påminna 
oss om en bättre tid?
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Visas | 8 juli 18.30, 12 juli 21.00 
Simon Lereng Wilmont. Danmark, Ukraina 2022. 
Språk: ukrainska, ryska. 86 min. Dokumentär. 15 år.

Visas | 8 juli 20.15, 12 juli 18.30

Visas | 11 juli 18.30, 26 juli 21.00

 Leos Carax. Frankrike 2021. Språk: engelska. Sv. text. 
141 min. Musikal. Från 11 år. 

Simon Lereng Wilmont. Danmark, Sverige 2017. 
Ukrainska, ryska. Sv. text. 91 min. Dokumentär. 11 år.

Visas | 9 juli 21.00, 13 juli 18.30

Visas | 15 juli 18.30, 18 juli 21.00

Klaus Härö. Estland, Finland 2015. Språk: estniska, 
ryska. Sv. text. 99 min. Drama. Barntillåten.

Adam Brown. Storbritannien 2021. Språk: spanska. 
Sv. text. 84 min. Dokumentär. Barntillåten.

Visas | 9 juli 18.30, 13 juli 21.00

Visas | 11 juli 21.00, 20 juli 18.30

 Lee Isaac Chung. USA 2020. Språk: koreanska, engel-
ska. Sv. text. 115 min. Drama. Från 11 år.

Fanni Metelius. Sverige 2018. 104 min. Drama. 
Från 7 år. 

Visas | 10 juli 18.30, 14 juli 20.15

Visas | 15 juli 20.15, 18 juli 18.30

Radu Jude. Rumänien 2016. Engelsk text. 141 min. 
Drama. Från 15 år.

Agnieszka Holland. Polen, Storbr, Ukraina 2019. Engel-
ska, ukrainska, ryska. Sv. text. 141 min. Drama. 15 år. 

Visas | 10 juli 21.00, 14 juli 18.30
Lynne Ramsey. USA 2017. Sv. text. 85 min. Drama, 
thriller. Från 15 år.

Visas | 16 juli 18.30, 19 juli 21.00

Visas | 17 juli 18.30, 21 juli 21.00

Florian Zeller. USA, Storbritannien 2021. Sv. text. 
97 min. Drama. Från 11 år.

Cosima Spender. Storbritannien 2015. Språk: italien-
ska. Sv. text. 91 min. Dokumentär. Från 15 år.

Visas | 16 juli 21.00, 19 juli 18.30
Makoto Shinkai. Japan, Kina 2020. Språk: japanska. 
Sv. text. 114 min. Animerat drama, fantasy. Från 11 år.

Visas | 17 juli 20.15, 21 juli 18.30
 Andreas Horvath. Österrike 2019. Språk: engelska, 
ryska. Engelsk text. 130 min. Drama. Från 15 år.

Visas | 20 juli 21.00, 26 juli 18.30
Akhtem Seitablaev. Ukraina, Georgien 2017. Språk: 
ryska. Engelsk text. 100 min. Drama. Från 15 år.

Visas | 22 juli 21.00, 25 juli 18.30
Pablo Larrain. Storbritannien 2021. Sv. text. 116 min. 
Drama.  Från 11 år.

Visas | 24 juli 21.00, 27 juli 18.30
Julia Ducournau. Frankrike 2021. Sv. text. 108 min. 
Drama, Thriller. Från 15 år.

Visas | 23 juli 20.15, 28 juli 18.15
Erik Poppe. Sverige 2021. Språk: svenska, engelska. 
Sv. text. 148 min. Drama. Från 11 år. 

Visas | 24 juli 18.30, 27 juli 21.00
Andrea Arnold. Storbritannien 2021. Sv. text. 98 min. 
Dokumentär. Från 7 år.

Visas | 23 juli 18.30, 28 juli 21.00
Ida Persson Lännerberg. Sverige 2019. Språk: engel-
ska, sv. Sv. text. 72 min. Dokumentär. Barntillåten.

Visas | 22 juli 18.30, 25 juli 21.00
Werner Herzog, André Singer. Storbritannien m.fl. 
Sv. text. 2018. 91 min. Dokumentär. Från 15 år.
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