FILMKLUBBEN
21st Century Fox
PROGRAM VÅREN 2020
Välkommen till en vår med nya spännande filmvisningar på föreningsgården i Rävlanda. Vårsäsongen startar den 31 januari.

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 31 januari

efter sin död, skickar tvillingarna Jeanne och Simon på
en resa till Mellanöstern för att finna sanningen om sin
bakgrund. I jakten på en bror och far de
aldrig mött, uppdagas sakta deras mors hemlighet - ett
skakande öde som till slut blev för mycket att bära. Filmen
var Kanadas officiella Oscarbidrag 2010.

438 DAGAR

Fotografen Johan Persson och journalisten Martin Schibbye åkte till
Etiopien 2011 för att gräva i Lundin
Oils affärer i det konfliktdrabbade
området Ogaden. Snabbt hittade
de bevis som pekade mot att det
svenska oljebolaget begått folkrättsliga överträdelser i jakten på olja.
De ville undersöka hur detta drabbat
befolkningen och med egna ögon ta reda på sanningen. De sätter
allt på spel när de korsar gränsen mellan Somalia och Etiopien
och tar sig in i Ogaden. Filmen skildrar hur de grips, tiden i fängelse och en del av spelet bakom kulisserna för att få ut dem från
det etiopiska fängelset. Framför allt känns det hur de två lider
när de tvingas ge avkall på sanningen på grund av den så kallade
tysta diplomatin.

Fredagen den 28 februari

KAPERNAUM

Tolvårige Zain står inför domaren
i rättssalen - han vill stämma sina
föräldrar för att de satt honom till
världen. Vare sig Zain eller hans
många syskon hinner med att vara
barn i den hårda tillvaron i dagens
Beirut, och när hans syster giftes
bort som 11-åring fick han nog och
rymde hemifrån. Zains dröm är att
hitta en värdig tillvaro. Den snälla
städerskan Rahil låter honom flytta in hos henne och ta hand om
hennes älskade babypojke Yonas. När Rahil plötsligt försvinner får
Zain nytta av sitt mod och sin uppfinningsrikedom, men hur länge
kan han skydda sig och lille Yonas i en värld där barnen alltid är
de mest utsatta?

Fredagen den 27 mars

NAWALS HEMLIGHET

En mäktig och gripande historia
om två unga människors väg att
finna sina rötter. En mors sista
önskan om att få upprättelse

Fredagen den 24 april

WOMEN AT WAR

Halla har börjat få misstänksamma
blickar. Kan denna ensamstående,
till synes harmlösa körledare verkligen vara den omtalade kvinnliga
ekoterrorist som genomfört en rad
attentat mot Islands ekonomi och
infrastruktur? Halla försöker bibehålla sin hemliga identitet medan
hon förbereder sig för sitt största
projekt: sabotaget mot aluminiumindustrins exploatering av det isländska höglandet. Men samtidigt
gör sig hennes kanske största dröm påmind: att få bli mamma.
Halla har fått veta att hennes ansökan om adoption av en liten
flicka från Ukraina äntligen har godkänts, och nu måste hon välja
sin väg.

Fredagen den 15 maj

POJKEN MED CYKELN
Pojken med cykeln är en film om
tolvårige Cyril som rymmer från ett
barnhem för att söka upp sin pappa
som övergivit honom. Av en händelse möter han en hårfrisörska med
ett sällsynt stort hjärta som väljer att
ta sig an honom. Filmen utgår från
pojkens perspektiv och är en berättelse om svårigheterna att hantera
svek, tillit och försoning. En film av
de legendariska bröderna Dardenne, väl sevärd trots att den har
några år på nacken.

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

