
PADDINGTON
Paddington är en riktigt lyckad filmatisering av en berömd och omtyckt engelsk barnbok av 
Michael Bond vars första del gavs ut redan 1958. Filmen är en kombination av traditionell 
spelfilm, med bl a Nicole Kidman och Hugh Bonneville från Downtown Abbey, där man på ett 
mycket skickligt sätt lyckats integrera den helt animerade, marmeladsmörgås-ätande björnen. 
I sin filmversion blir berättelsen om hans äventyr en både varm, kärleksfull och rolig film. 

Det hela tar sin början när vår björn illegalt tagit sig från Sydamerika till England där han skall 
försöka leta rätt på den engelske forskare han och hans familj mött som liten i djunglerna i det 
mörkaste av Peru. 

”Detta är /…/ en bedårande björnfilm, en välgjord och fenomenalt underhållande familjefilm i 
toppklass, späckad med infallsrika scenlösningar”, GP.   

”Men det är inte direkt till flyktingfrågan som tankarna i första hand beger sig. Det här ett klas-
siskt brittiskt familjeäventyr som rör sig i samma finrum som Peter Pan och Narnia med för-
måga att både roa och skrämma.” SvD

Regi: Paul King, Storbritannien, Frankrike 2014.
97 min. Svenskt tal. (SF)
Filmhandledning: www.sfi.se
Filminformation: www.bioprogrammet.nu 
 

FILMEN VISAS: 
Tis 22 sep  kl 09.15
Ons 23 sep   kl 09.15
Tors 24 sep   kl 09.15
Fre 25 sep   kl 09.15  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



CROODARNA   
Filmen Croodarna är en uppdatering av alla skiftande berättelser om Människans barndom. 
Vissa av oss kommer ihåg Familjen Flinta. Andra kanske har Barna Hedenhös att relatera till, 
men få av dessa har den underfundiga humor och mångfacetterade skildring av kärnfamiljen i 
tidernas begynnelse som Croodarna! Här finns åtskilligt att både skratta åt och lära av!

Huvudpersonen i berättelsen är Eep. Dottern som inte har någon större förståelse för, och helst 
vill bryta sig loss från, pappans omsorger om sin tajta lilla familj. Alla måste söka skydd i grottan 
som hermetiskt stängs varje natt. Dötrist! Men så kommer Eep i kontakt med en jämnårig kille 
som varnar för världens undergång…..!

”Eftersom det är en (kärn)familjekomedi visar det sig att de lika mycket är på väg till något som 
på flykt. Det är fartfyllt, färgglatt och fantasifullt”, GP.

”På det hela taget är Croodarna ett fartfyllt och fräscht äventyr trots att det handlar om sten-
åldern. Tempot är högt, humorn passar både barn och vuxna, sensmoralen låt inte rädslan 
styra, var öppen för livets äventyr funkar, och den kvinnliga huvudpersonen är befriande fri.” 
Sydsvenskan.

Regi: Kirk De Mico, Chris Sanders, USA 2013. 98 min. Svenskt tal. (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se, 
www.imdb.com 

FILMEN VISAS: 

Tis 2 feb  kl 09.15
Ons 3 feb  kl 09.15
Tors 4 feb  kl 09.15
Fre 5 feb  kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



SMÅKRYP: LÅNGFILMEN       
Missa inte denna franska animerade film som inte enbart är underfundigt och intresseväckande 
gjord, den har också en historia att berätta om den utsatta och ensamma lilla nyckelpigan som 
lär känna en grupp svartmyror.

Det hela tar sin början i en skogsglänta där ett ungt par slagit sig ner för en picknick, men tving-
as i all hast lämna allt och inte minst en ask fylld med sockerbitar som snart hittas av en liten 
grupp svartmyror. På sin väg mot sin stack upptäcks de av hotfulla rödmyror och jakten kan 
börja. Men under resan gång visar den lilla nyckelpigan både stort mod, uppfinningsrikedom 
och lojalitet när den engagerar sig för de jagade svartmyrorna. 

”Det finns ingen dialog i Småkryp, allt berättas med ljud och rörelser i de färgrika bilderna. Ord 
behövs inte. Handlingen är avsiktligt enkel. Här ligger det roliga i att se hur det ser ut när myror 
monterar ner en övergiven picknick som om det var en byggarbetsplats, eller hur en nyckelpiga 
tar sig ut när den försöker flyga med endast en fullt fungerande vinge.

Småkryp genomsyras av ren förtjusning i rörelse, som i de äldre tecknade kortfilmer som kunde 
underhålla genom att låta Pluto flänga efter ett bi i sju minuter. 
Med en förmåga att göra dumsmarta myror och muckande 
flugor till små personligheter får Giraud–Szabo sådant att 
vara kul hela vägen ut. Något Jacques Tati-artat i tonen gör 
det roligt även för vuxna.” DN.

Regi: Hélène Giraud, Thomas Szabo, Frankrike 2013. 
89 min. (Studio S,FB)  
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se  
www.imdb.com 

 
FILMEN VISAS: 

Tis 5 april  kl 09.15 
Ons 6 april   kl 09.15 
Tors 7 april  kl 09.15  
Fre 8 april    kl 09.15  
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!


