FILMKLUBBEN
21st Century Fox
PROGRAM HÖSTEN 2018
Välkommen till en höst med nya spännande filmvisningar på föreningsgården i Rävlanda. Höstsäsongen startar den 28 september.

Vi öppnar kl 19.00 och filmen börjar 19.30.
Servering till självkostnadspris före och efter
filmen. Trivsam stämning får du alldeles gratis.

Fredagen den 28 september

Fredagen den 30 november

THREE BILLBOARDS
OUTSIDE

EBBING MISSOURI

Den förtvivlade mamman Mildred
Hayes är frustrerad över att den
lokala polisen verkar ha gett
upp jakten på hennes dotters
mördare. Situationen utvecklar
sig till en kamp mellan Mildred,
en fattig ensamstående kvinna,
och den lokala polisen i Ebbing.
Den gripande och fascinerande filmen tar oss med på en
omtumlande resa i jakten på hämnd, på nåd, på försoning
eller förlåtelse. Inget är förutsägbart i en film med
utmärkta skådespelarinsatser och karaktärer som aldrig
känns stereotypa. Frances McDormand fick en Oscar för
bästa kvinnliga huvudroll.

DARKEST HOUR

En spännande och verklighets–
baserad berättelse som utspelar
sig i början av andra världskriget,
under Winston Churchills första
tid som premiärminister. Nyss
tillträdd ställs Churchill inför ett
avgörande val: ska han sluta
fred med Nazityskland, eller stå
för sina ideal och tron på sin
nations suveränitet? Medan de till
synes ostoppbara tyska styrkorna
breder ut sig över den europeiska kontinenten måste
Winston Churchill ta sig igenom sitt livs mörkaste timme.
Han är utmanad av en oförberedd allmänhet, en skeptisk
kung och till och med sitt eget parti.

Fredagen den 26 oktober

Fredagen den 14 december

Marina, en ung transkvinna i
Santiago jobbar som servitör
men drömmer om att sjunga.
Hon har en relation med
Orlando, en betydligt äldre man
som plötsligt går bort efter att
de har firat Marinas födelsedag.
Hon drabbas av stor sorg som
hon enligt många i sin omgivning
inte har rätt att känna. Istället för att få sörja sin älskade
pojkvän och sambo, så inser Marina att hon behöver
kämpa för sin rätt att få vara sig själv, mot alla som inte
kan acceptera henne. Bland andra sin älskades familj.
Detta blir således Marinas lågmälda kamp för sina egna
känslor, men i förlängningen också för sin egen identitet
och sin rätt att få vara den som hon faktiskt är.

Det är den 29 juli 1890 och en
skadad man kommer stapplande
ner för en gata i den lilla franska
staden Auvres. Han trycker sina
händer mot ett färskt skottsår i
magen. Mannen är Vincent Van
Gogh, vid den tiden okänd för
omvärlden, i dag sedd som en
av tidernas största konstnärer.
Hans tragiska död är omgärdad
av mystik och spekulationer
- vem var det egentligen som sköt? Var det verkligen ett
självmord? Filmen “Loving Vincent” är världens första
oljemålade långfilm och resultatet liknar ingenting annat,
för något liknande har aldrig tidigare gjorts.

EN FANTASTISK KVINNA

LOVING VINCENT

Medlemskap är nödvändigt

Vill du veta mer?

Medlemsskapet kostar 50 kr per termin och en
garderobsavgift på 30 kr tas ut vid varje visning.

Ring Eva Stolpe 0705 308819.

Visningarna sker med stöd från ABF i Härryda och Härryda kommun

