FILMKLUBBEN
21st Century Fox
PROGRAM VÅREN 2019
Välkommen till en vår med nya spännande filmvisningar på föreningsgården i Rävlanda. Vårsäsongen startar den 25 januari.
Fredagen den 25 januari

GUERNSEYS LITTERATUROCH POTATISSKALPAJSSÄLLSKAP
London, 1946. Juliet som är en
populär författare, får ett brev från
en medlem av en mystisk litteraturklubb startad under kriget på den
nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger bakom brevet reser hon till ön. Där möter hon
de något excentriska medlemmarna
i Guernseys litteratur- och potatiskalspajssällskap. Allteftersom
minnena och de mörka hemligheterna från krigstiden uppenbaras blir Juliet alltmer fäst vid den vackra ön och bokklubben.

Fredagen den 22 februari

ZAYTOUN

Libanon, 1982. Palestinier bor i flyktingläger utan utsikter att komma
hem eller börja på nytt. Faheds
pappa är en av dem. Hans främsta
sysselsättning är att ansa och sköta
ett litet olivträd som han tänker
plantera när han får återvända till
sin by. Efter pappans död kommer
trädet att betyda allt för Fahed. När den israeliske stridspiloten
Yoni störtar tillfångatas han av libanesiska styrkor. I fångenskap
möter han Fahed, som till en början bemöter honom med hat,
men snart inser att de delar ett gemensamt mål, att ta sig till
Israel/Palestina. Nu tvingas de överse sina skillnader och samarbeta om de ska kunna överleva länge nog för att nå sina mål.

Fredagen den 29 mars

KUNGENS VAL

Den nionde april 1940 siktas nazisternas krigsfartyg Blücher på
väg in mot Oslo och sänks av norska torpeder. Tusen man försvinner ner i Oslofjorden, men åtskilligt fler fiendesoldater står beredda för invasion. Medan kung Haakon VII flyr undan nazisthotet
tillsammans med kronprinsparet Olav och Märtha och deras barn
ger tyskarna de styrande ett ultimatum - fullständig kapitulation

Vi öppnar kl 19.00 och filmen börjar 19.30.
Servering till självkostnadspris före och efter
filmen. Trivsam stämning får du alldeles gratis.
eller fullskaligt krig! Den tid som nu
följer skakar Norge och betraktas i
dag som tre av de mest dramatiska
dygnen i nordisk historia. Filmen fick
makalösa publiksiffror i Norge och
var Norges Oscarbidrag 2017

Fredagen den 26 april

LADY BIRD

Vi får följa ett dramatiskt och turbulent förhållande mellan en mamma
och hennes trotsande tonåring.
Dottern “Lady Bird” kämpar emot
precis allt och alla. Hon har samma
styrka som sin kärleksfulla mamma,
en sjuksköterska som arbetar outtröttligt för att hålla familjen uppe
efter att Lady Birds pappa förlorat
sitt jobb. Filmen handlar om hur
relationerna vi lever med formar oss
och hur våra övertygelser definierar oss inom ramen för berättelsen
om en ung kvinnas väg mot att bli
vuxen.

Fredagen den 17 maj

THE POST

Ett antal hemligstämplade dokument,
som blev kända som The Pentagon
Papers, avslöjade 1971 en massiv
mörkläggning av USA-regeringens
agerande bland annat när det gällde
Vietnamkriget. På Washington Post
lyckas en reporter få tag i de avslöjande dokumenten. En publicering
av dem skulle skaka Nixonadministrationen i dess grundvalar. Ska den
ansvarige utgivaren Kay Graham (Meryl Streep) våga trotsa tidningens styrelse som har starka band till regeringskretsarna och
vill stoppa publiceringen? Hon är själv en del av etablissemanget i
Washington, men väljer sida. En kamp för det fria ordet tar vid.

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

