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Guldbaggebelönade Spring, Uje, spring om 
Uje Brandelius (sångare i Doktor Kosmos) 
självbiografiska berättelse om när livet tar 
oväntade vändningar, var det inte många 
som fick chans att se på bio. Det får du nu. 
Vi följer Uje och hans familj ett par som-
marveckor i Stockholmsförorten Bredäng.

Andra världskriget har lämnat Leningrad 
i spillror, med kollapsade byggnader och 
söndertrasade människosjälar som lever 
i misär. Två unga kvinnor, Iya och Masha, 
försöker hitta hopp och mening med sina 
liv – kosta vad det kosta vill. Egensinnigt 
och imponerande drama, inspirerat av en 
bok av Svetlana Aleksijevitj.

Hjälten i den här filmen är en ung flicka, 
11-åriga Parvana, vars pappa fängslas.
Hon ger sig ut förklädd till pojke för att 
rädda familjen och pappan. En film av 
Oscarnominerade animationsstudion 
Cartoon Saloon, som gett oss titlar som 
Havets sång och Wolfwalkers.

Den tystlåtne men skicklige kocken Cookie 
har tagit sig västerut till Oregon i sällskap 
med några skräniga pälsjägare. Han 
avviker från gruppen efter mötet med en 
kinesisk invandrare, King Lu. De öppnar en 
liten men framgångsrik affärsverksamhet, 
genom att baka på stulen möjlk från områ-
dets första och enda ko.

På dagen flickor, om natten Wolfwalkers. 
En saga om den magiska och fantastiska 
vänskapen mellan två flickor som möts 
i 1600-talets Irland. Av skaparna till 
Oscarnominerade Havets sång och Den 
osynliga flickan (The Breadwinner). Även 
Wolfwalkers Oscarnominerades.

Sylwia Zajac är en känd polsk influencer 
inom fitnessvärlden. Hon är beundrad, 
omgiven av lojala anställda och har 
hundratusentals följare på sociala medier. 
Men en dag gör hon ett inlägg som visar 
upp en spricka i den perfekta fasaden och 
erkänner att den virala framgången har ett 
pris – ensamhet.    

Deneuve och Binoche briljerar som mor 
och dotter, i Kore -edas första långfilm 
inspelad utanför Japan. Skeptisk flyger 
Fabiennes dotter till modern inför utgiv-
ningen av hennes bok. De har inte setts på 
länge och återföreningen mellan mor och 
dotter övergår snabbt till konfrontation.

Reglerna är enkla: de ska inte öppna 
dörren för någon, de ska lära sig engelska 
och ta hand om varandra. “Vi är vargar och 
vargar gråter inte, de är modiga och håller 
ihop” säger mamma Lucía till sönerna Max 
och Leo. Men den okända verkligheten 
utanför fönstret i det nya hemlandet går 
snart inte att hålla borta.

Martin Luther King Jr. var en av, om inte 
den allra största medborgarrättskämpen 
i 1900-talets Amerika. Han enade folket i 
protester och marscher, i demonstrationer 
och motståndsaktioner. Men mot sig hade 
han inte bara förlegade lagar och en priv-
iligerad befolkning, utan även FBI, visar det 
sig i dokument som nyligen upptäckts.

Kombinationen av Francis McDormand och 
Cloé Zhao är alldeles magisk i denna still-
samma roadmovie. Vi får följa en kvinna, 
som efter den ekonomiska kollapsen i den 
lilla staden på Nevadas landsbygd, packar 
bilen och ger sig ut på vägarna Ett utfor-
skande av det amerikanska samhällets 
utkanter som är verklighet för allt fler.

I kölvattnet av börskraschen som startade i 
USA 2007 är Grekland 2015 ett land på ruin-
ens brant. Bakom lyckta dörrar försöker 
landets finansminister Gianis Varoufakis 
rädda vad som räddas kan. Ett fascin-
erande politiskt drama om maktspelet i EU, 
av filmregissören Costa-Gavras.

ADULTS IN THE ROOM

En svår barndom präglad av fattigdom, 
droger och prostitution. Hon kom att 
bli en av 1900-talet största och mest 
banbrytande artister, och trots skandaler 
aldrig gav upp musiken. James Erskines 
dokumentär innehåller tidigare aldrig 
skådat material, och skildrar Billie Holiday 
som en stjärna mot alla odds.

Visas | 16 & 22 juli 18.15, 19 juli 20.30

Visas | 17 juli 18.15, 21 juli 20.30

Visas | 17 juli 20.30, 21 juli 18.15

Polen, Sverige. 2020. 107 min. Magnus von Horn. 
Drama. Från 15 år.

Frankrike. 2019. 107 min. Hirokazu Kore-eda. 
Drama. Barntillåten.

WOLFWALKERS

SWEAT

SANNINGEN

Visas | 18 & 26 juli 21.00, 20 juli 18.15

Visas | 23 juli 20.15, 28 juli 18.15

Sverige. 2020. 78 min. Henrik Schyffert. 
Drama, musikal. Barntillåten.

Irland. 2020. 103 min. Tomm Moore, Ross Stewart. 
Animerad familjefilm. Från 7 år.

Ryssland. 2019. 130 min. Kantemir Balagov.
Drama. Från 15 år.

SPRING, UJE, SPRING

BEANPOLE - DEN VÄLDIGA KVINNAN

Visas | 31 juli 18.15, 2 aug 21.00, 5 aug 18.15

Visas | 31 juli 20.15, 2 aug 18.15, 5 aug 20.15

Irland. 2017. 94 min. Nora Twomey. 
Animerad familjefilm. Från 7 år.

USA. 2019. 122 min. Kelly Reichardt. 
Västern, drama. Från 7 år. 

DEN OSYNLIGA FLICKAN

FIRST COW

Visas | 25 juli 18.15, 28 juli 21.00

Visas | 25 juli 20.30, 29 juli 18.15

Mexiko. 2019. 95 min. Samuel Kishi. 
Drama. Från 15 år.

Brasilien. 2015. 101 min. Gabriel Mascaro. 
Dokumentär. Från 15 år. 

LOS LOBOS

MLK/FBI

Visas | 6 & 8 aug 20.30, 11 aug 18.15
USA. 2020. 107 min. Chloé Zhao. 
Drama. Barntillåten. 

NOMADLAND

Visas | 24 juli 18.15, 27 juli 20.15
Frankrike, Grekland. 2019. 124 min. Costa-Gavras. 
Politiskt drama. Barntillåten.

BILLIE
Visas | 16 & 22 juli 20.30, 19 juli 18.15
Storbritannien. 2019. 98 min. James Erskin. 
Musikdokumentär. Från 11 år.

Baserad på den sanna historien om den 
tjeckiska herbalisten Jan Mikolášek. I takt 
med att han blir alltmer uppmärksam-
mad för sina förmågor, börjar både den 
nazistiska och den kommunistiska regimen 
att fatta intresse för den okonventionella 
helaren, och han sätts under prövningar av 
de totalitära statsmakterna.

CHARLATAN
Visas | 1 aug 20.15, 4 aug 18.15
Tjeckien. 2020. 118 min. Agnieszka Holland.
Historiskt drama. Från 15 år.

Tonåringarna Eddie och Amber växer upp 
i en irländsk småstad under 1990-talet. 
Hela skolan misstänker att de är gay och 
varje dag är en kamp för överlevnad. När 
de bestämmer sig för att bli ihop på låtsas 
förändras allt. Men snart inser de att en 
påhittad relation kan vara minst lika kom-
plicerad som en äkta…

DATING AMBER
Visas | 9 aug 20.30, 12 aug 18.15
Irland. 2020. 92 min. David Freyne. 
Dramakomedi. Från 7 år.

Papperslösa Francis från Guinea-Bissau 
lockas i ett kallt Berlin efter tillfälliga jobb 
in i kriminalitet av psykopaten Reinhold, 
med löfte om snabba pengar. När Francis 
förälskar sig i prostituerade Mieze vaknar 
drömmen om ett nytt liv. Upplev den 
klassiska romanen Berlin Alexanderplatz 
förflyttad till vår samtid.

Visas | 7 aug 19.45, 10 aug 18.15 (med paus)
Tyskland. 2020. 183 min. Burhan Qurbani. 
Drama. Från 15 år. 

BERLIN ALEXANDERPLATZ

RELIC

Publik- och kritikerfavoriten Relic ger nytt 
blod till rysargenren och har jämförts med 
samtida succéer som The Babadook och 
Hereditary. Den sinnesförvirrade änkan 
Edna rapporteras försvunnen från sitt för-
fallna hem. Dotter och barnbarn beger sig 
till huset för att ta reda på vad som hänt. 
Edna återvänder, men inte ensam.

Visas | 24 juli 21.00, 27 juli 18.15
Australien. 2020. 89 min. Natalie Erika James. 
Skräckdrama. Från 15 år.

1962 i Novotjerkassk nära Svarta havet 
i Sovjetunionen. Ljudmila är partifunk-
tionär och trosviss kommunist. I samband 
med en demonstration bevittnar hon hur 
obeväpnade arbetare skjuts ned. I tumultet 
tappar Ljudmila bort sin dotter och hennes 
värld rämnar. Trots mörkläggning  och 
blockad av staden fortsätter hon sökandet.

Visas | 8 aug 18.00, 11 aug 20.30
Ryssland. 2020. 116 min. Andrej Kontjalovskij. 
Drama. Från 15 år.

KAMRATER!

Denna visuellt hisnande dokumentärfilm 
ger oss en inblick i gatuhunden Zeytins liv. 
Vi får en unik chans att upptäcka Istanbuls 
gator ur ett helt annat perspektiv än vad vi 
är vana vid – ur ögonen på en hund. Med 
mycket humor fångas spontana ögonblick 
som fulländas med citat från den hundäls-
kande, grekiska filosofen Diogenes.

Visas | 30 juli 21.00, 3 aug 18.15, 7 aug 18.00
USA. 2020. 72 min. Elizabeth Lo. 
Dokumentär. Barntillåten.

STRAY

Ruben och Lou lever tillsammans och 
spelar i samma musikgrupp. Under en 
spelning känner Ruben plötsligt ett 
smärtsamt ringande i öronen, som övergår 
i dövhet. Omgiven av tystnad och ett 
ekande minne av sitt gamla liv måste han 
nu konfrontera sig själv. 

18 & 26 juli 18.15, 20 & 29 juli 20.30
USA. 2019. 120 min. Darius Marder. 
Drama. Från 7 år. 

SOUND OF METAL

Lene Marie Fossen har lidit av svår anorexi 
sedan hon var tio år. Livet skrämde henne 
och hon ville inte bli vuxen. Men så lär hon 
sig fotografera och går in i sin bildvärld.  
Ett närgånget och hjärskärande porträtt av 
en konstnär och en dödlig sjukdom

Visas | 1 aug 18.15, 4 aug 21.00
Norge. 2020. 80 min. Katja Høgset, Margreth Olin, 
Espen Wallin. Dokumentär. Från 15 år.

SJÄLVPORTRÄTT

Qiao är förälskad i Bin, en lokal gangster. 
Under en strid mellan två gäng avlossar 
Qiao ett skott för att skydda honom och 
döms till fem år i fängelse. När hon släpps 
ut letar hon upp Bin för att ta vid där de 
slutade… Ett romantisk gangsterdrama 
från regissören till Stilla liv, Jia Zhang ke.

Visas | 30 juli 18.15, 3 aug 20.00
Kina. 2018. 136 min. Jia Zhang ke. 
Gangsterdrama. Från 15 år.

ASH IS PUREST WHITE

Elia flyr Palestina i ett försök att hitta ett 
nytt hemland. Löftet om ett nytt liv förvan-
dlas till en härva av problem, så trassliga 
att man inte kan göra annat än att skratta 
åt alltihop. Hur långt han än reser, från 
Paris till New York, så är det alltid något 
som påminner honom om det förflutna!

Visas | 9 aug 18.15, 12 aug 20.15
Frankrike. 2019. 102 min. Elia Suleiman. 
Komedi. Från 15 år.

IT MUST BE HEAVEN

HAGABION

Filmpärlor vi missat under året som gått. Fåtal visningar. 
Passa på att se dem på bio!
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