
DOLDA TILLGÅNGAR         
Det här är en verklighetsbaserad berättelse om Katherine Johnson, Dorothy Vaughn och Mary Jackson. Tre briljanta 
kvinnor som jobbade för NASA. De var några av de avgörande hjärnorna bakom ett av historiens största projekt: det 
amerikanska Gemini-projektet och inte minst astronauten John Glenns uppskjutning i rymden. 

Det var en fantastisk bedrift som mitt under det kalla kriget och Sovjetunionens tidigare rymdframgångar, bl a med 
Sputnik 1, 1957, återgav USA dess självförtroende och inspirerade resten av västvärlden. Den kvinnliga trion lyckades ta 
sig över och till stora delar riva många köns- och rasbarriärer och blev en inspirationskälla för många kvinnor. 

”Theodore Melfis ”Dolda tillgångar” förvaltar skickligt genrens alla dramaturgiska verktyg. Rymdkapplöpningen i sig 
och det intensiva arbetet bakom kulisserna skapar nerv och spänning. Aldrig har väl hektiska matematiska uträkningar 
på griffeltavlor känts så rafflande! Elegant vävs berättelsen om dessa medborgarrörelsens obesjungna vardagshjältar 
och den rasism som de mötte in i den övergripande berättelsen. ” DN

”Detta är en film som jag rekommenderar. Regissör Melfi hittar en fin balans mellan humor och allvar. Utan att hon rik-
tigt vet om det blir Katherine en förkämpe för afroamerikaners rättigheter. Först på det lilla planet, när hon vågar klaga 
på att i byggnaden där hon sitter och löser ekvationer finns ingen toalett för svarta (Harrison löser den saken i filmens 
bästa scen). Det som börjar som något litet kan växa till något stort, är filmens sympatiska budskap.” G-P

Regi: Theodore Melfi, USA 2016. 127 min. (Fox)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

FILMEN VISAS:
Tis 6 mars    kl 12.00
Ons 7 mars    kl 08.30 
Tors 8 mars       kl 12.00
Fre 9 mars    kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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THE IMITATION GAME  
Enigma (gåta, gåtfull) var en krypteringsmaskin som användes av den tyska krigsmakten under andra världskriget. För 
att knäcka de koder som maskinen tog fram för att hemlighålla den tyska militära kommunikationen, beslöts att på en 
topphemlig plats i England samla ett antal matematiker i syfte att lista ut hur Enigmamaskinen fungerade. Den platsen 
var Bletchley Park och en av de anlitade forskarna var Alan Turing vars arbete porträtteras i den här verklighetsbaserade 
filmen.

Det påstås att forskarnas framgångsrika arbete, efter att man till slut lyckades deciffrera  Enigmas kodsystem, förkor-
tade kriget och sparade tusentals människoliv. Den danske regissören Morten Tyldum och Benedict Cumberbatch firar 
triumfer i den här filmatiseringen, vilken både är välgjord, välspelad och engagerande - även i ett bredare perspektiv än 
lösningen av själva Enigmagåtan.

”Historien rör sig genom tre tidsepoker: främst på det hemliga kryptoanalyscentret Bletchley Park under kriget, men 
även under internatskoleåren på 20-talet och i samband med anklagelserna om ”grov oanständighet” på 50-talet. Be-
nedict Cumberbatch gör en av årets mer minnesvärda prestationer som den komplexa, introverta Turing som söker 
jobbet som kodknäckare. Inte för att hjälpa sitt land, utan för att han tycker om pussel. Det mest storslagna pussel som 
existerar är den lilla apparat som kallas Enigma.” SvD

”Alan Turing är ett matematiskt snille, arrogant och nedlåtande, kaxig och blyg, men så briljant att de militära maktha-
varna måste låta honom söka lösningen med sina metoder. Skickliga Keira Knightley spelar en av hans medarbetare, 
och filmen visar också hur svårt det var för kvinnor att komma in i den manliga forskarvärlden.” Aftonbladet 

Regi: Morten Tyldum, Storbritannien, USA 2014. 114 min. (SF)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com 

FILMEN VISAS:
Tis 23 jan    kl 12.00
Ons 24 jan    kl 08.30 
Tors 25 jan       kl 12.00
Fre 26 jan    kl 08.30

OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



ME AND EARL AND THE DYING GIRL                
Succé blev det förra skolåret för den här både fräscha, roliga och trovärdiga skildring av några tonåringar, deras inbör-
des relationer och attityder till skolan, familjen och livet. Greg och Earl är två kompisar som gillar att vara för sig själva 
och ägna sig åt sitt stora intresse: film. Gregs mamma vill göra en insats för sin väninna genom att be Greg umgås med 
väninnans cancersjuka dotter Rachel. Men från Greg och Rachels inledningsvisa ointresse för och osentimentala syn på 
varandra, djupnar vänskapen när de inser att de har väldigt roligt tillsammans. 

”Men Me and Earl and the Dying Girl, publikälskling på filmfestivalen i Sundance i vintras, känns allt annat än kliché-
mässig. Den har en egen ton, en originell och varmhjärtad saklighet som vinnande koncept.

Regissören Alfonso Gomez-Rejon, som varit assistent till Martin Scorsese, har vanan inne att hantera extravagan-
ta känslouttryck efter att ha regisserat såväl skräckiga ”American Horror Story” som det glamironiska lyckopillret 
”Glee”. Här gör han tvärtom, tonar ner känslorna och lyckas vaccinera storyn mot all form av skadlig och översöt 
sentimentalitet.

Den unga trion (mycket fint spel av de nytända stjärnorna Thomas Mann, Olivia Cooke och RJ Cyler) som är med på 
tåget gör dessutom det smarta lågmälda och välgörande humoristiska manuset all rättvisa. /…/

Okej, man fäller kanske en liten tår till sist. Me and Earl and the Dying Girl handlar trots allt om en plågsam och för-
intande sjukdom, men snyfteri är inte grejen. Den handlar om vänskap, om att ingen ska behöva reduceras till sin 
sjukdom, om fredade zoner där unga och vuxna kan mötas på vettiga sätt. Och inte minst om konst som överlevnads-
strategi.” DN

Regi: Alfonzo Gomez-Rejon, USA 2015. 105 min. (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com

FILMEN VISAS:
Tis 26 sep  kl 12.00
Ons 27 sep   kl 08.30
Tors 28 sep   kl 12.00 
Fre 29 sep  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

                                                                                                                                               



SAMEBLOD            
Det är sällsynt att den svenska historien ges utrymme i svensk film. Men med Sameblod har blicken vänts inåt och 
bakåt för att skildra en epok i svensk forskning som ingen kan känna sig stolt över.
 
Elle Marja går på samisk internatskola och snart ska hon ta över som renskötare. Samtidigt drömmer hon om ett 
annat liv, långt från bybornas blickar, förakt och skolans regler. Allt faller samman efter de rasbiologiska undersök-
ningarna som hålls på skolan och hon bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk, men att byta liv visar sig vara 
mycket svårare än hon trodde.

”Med säker hand och lyhördhet skildrar den en ung tonårsflickas uppbrott och sökande efter en egen identitet, undan 
den segregation och de övergrepp som samiska barn regelmässigt utsattes för: inte endast språkförnekelsen i separata 
skolor utan även att som den yttersta förödmjukelsen under ett besök av rasbiologerna tvingas klä av sig inför de andra 
barnen i skolsalen och traktens pojkar som flinande hänger utanför fönstret.” DN

”Amanda Kernell kommer från en renskötarfamilj, är uppvuxen i Umeå och utbildad på Danska filmskolan i Köpenhamn. 
Hon släpper aldrig taget om sina rollfigurer utan låter dem i stället bli befriande mänskliga, komplexa och ambivalenta, 
medan berättelsen elegant rör sig mellan dåtid och nutid. Humor, värme, intimitet – ingenting saknas i dramat vars 
detaljskärpa laddar scen efter scen.  Sameblod för tankarna till tematiskt liknande litterära skildringar från Katarina 
Taikons klassiker Katitzi till Majgull Axelssons Jag heter inte Miriam.

Sameblod borde vara obligatorisk för alla svenska skolbarn att se, och förklarar på bästa sätt varför regeringen snarast 
borde initiera en vitbok för samer.” G-P

Regi: Amanda Kernell, Sverige, Danmark, Norge 2017. 110 min.  (Nordisk)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

FILMEN VISAS:
Tis 7 nov  kl 12.00
Ons 8 nov   kl 08.30
Tors 9 nov   kl 12.00 
Fre 10 nov  kl 08.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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