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BOKTJUVEN       
Filmen bygger den framgångsrika boken med samma namn av Markus Zusak. Översatt till fler än 40 språk och rikligt 
prisbelönt, har den nu blivit film i en internationell produktion med flera kända skådespelare.

Den handlar om Liesel Meminger. En ung flicka som av sin mor lämnas hos fosterföräldrar i en förort till München kort 
före utbrottet av andra världskriget i september 1939. Uthungrad och i ett chocktillstånd efter hennes lillebrors död 
under resans gång, tas hon om hand av framför allt mannen i familjen. Han ger henne sin vänskap och när han förstår 
att hon inte kan läsa, påbörjar han den pedagogiska uppgiften att lära Liesel ta del av världslitteraturen. 

Liesel fascineras av böcker och de människor de berättar om och gör allt för att komma över nya att läsa. Men kriget 
kommer och fosterfadern, som icke medlem av det nazistiska partiet, har stora problem att försörja familjen. Än värre 
blir det när de gömmer en ung judisk pojke i källaren.

Berättelsen är en nyanserad skildring av en ung flickas uppväxt under extrema villkor, men samtidigt också inspire-
rande och livsbejakande. Den ger en annorlunda bild av den allt mer fanatiska nazismen och dess påverkan på den 
civila befolkningen. Den ger också stegvis en allt påtagligare bild av krigets konsekvenser. 

”Filmen är snyggt fotograferad av Florian Ballhaus, välspelad och välgjord i största allmänhet, men att dialogen väx-
lar mellan engelska, tyska och engelska med tysk brytning ger ett lätt föråldrat intryck.

Allt tar sig väldigt mycket på slutet. Då griper Boktjuven tag. På riktigt.” G-P.

Regi: Brian Percival, USA, Tyskland, 2013. 131 min. (Fox)
Filmhandledning: www.filminstituet.se
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

FILMEN VISAS:
Tis 30 jan    kl 09.15
Ons 31 jan    kl 09.15 
Tors 1 feb       kl 09.15
Fre 2 feb    kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!



KUBO OCH DE TVÅ STRÄNGARNA                    
Det här är en fantastisk film om en av de mest grundläggande aspekterna med oss människor: vårt intresse för och 
vår förmåga att berätta om våra upplevelser, erfarenheter och fantasier!

I det antika Japan lever den streetsmarta och godhjärtade rackarungen Kubo med sin mamma på en klippa högt 
ovanför havet. Kubo, som förlorat ett öga, roar byinvånarna med att berätta sagor med hjälp av papperskonsten 
origami. 

Men tillvaron slås i spillror när Kubo av misstag väcker en ande till liv som nu kräver hämnd för gamla oförrätter. För 
att stoppa andens framfart slår sig Kubo ihop med den stentuffa Monkey och en, något udda, insektssamuraj som 
kallas Beetle. 
  
”Den enögda hjälten Kubo frontar veckans bästa film där sagorna får liv med origami och banjotoner. En fantasifull 
hyllning till berättande i alla dess former, för alla åldrar.

Kubo är precis på gränsen till för mörk och läbbig för en sjuåring med vuxen, men med lagom sorg och familjeförstå-
else för ett något äldre barn att snappa upp och med spänning och humor för alla åldrar. Fast vad ”Kubo” framför allt 
är – och det är inte lätt att göra utan att bli tråkdidaktisk – är en hyllning till berättandet i alla dess former och hur det 
för människan vidare även efter de värsta av förluster.” DN 
”Kubo och de två strängarna är en helt magisk animerad film i japanskinspirerad stil. /…/ Amerikanska Studio Laika 
förnekar sig inte. Deras tre tidigare filmer har alla blivit Oscarsnominerade (bland annat ”Coraline”), och här håller de 
samma höga klass med en stop motion-animering som lånar från den japanska estetiken.” Expressen

”Men det är mindre invändningar mot en historia som annars utmärks av ljuvliga stop-motion-animationer, bitsk 
humor och en del riktigt obehagliga skräckelement (de senare förklarar filmens rimliga 7-årsgräns). Bland de rätt 
likriktade animationsfilmer som normalt tar sig upp på biorepertoaren utgör ”Kubo och de två strängarna” ett udda, 
men välkommet, inslag.” UNT

Regi: Travis Knight, USA 2016. 101 min. 
Svenskt tal  (SweF)
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com   
 
FILMEN VISAS:
Tis 13 mars   kl 09.15 
Ons 14 mars    kl 09.15 
Tors 15 mars  kl 09.15
Fre 16 mars   kl 09.15
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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RUM 213       
Det här är något så ovanligt som en svensk spökfilm! Men den blir aldrig någon skräckfilm, utan håller 
sig på behörigt avstånd från det mest skrämmande. Här handlar det mer om det mystiska, det oför-
klarliga och dolda! 

Det är sommarlov och Elvira, som är tolv år, skall åka på kollo. Väl på plats skall hon få dela rum med 
två tjejer, men inte i det planerade rummet, utan i rum 213. Ett rum som varit stängt i massor av år. När 
de väl installerat sig börjar det hända oförklarliga saker …

”När Emilie Lindblom nu gör sin första långfilm efter Ingelin Angerborns bästsäljande mysrysare är 
det mycket som kunde gå fel. Men det gör det inte. Istället får vi en överraskande väl fungerande spök-
berättelse som klippt och skuren för en publik i 10 till 11-årsåldern. Det sparas inte på skräckeffekter, 
och vi får allt från smygande i mörka skogar och öde hus till knarrande golv, kuslig musik, mystiskt 
månsken och dörrhandtag som tycks leva sitt eget liv. Ändå känns effekterna oftast inte överdrivna el-
ler fjantiga, vid flera tillfällen i stället riktigt läskiga, som när kamerablixtar lockar ner Elvira i källaren 
eller då hennes ögon plötsligt byter färg i badrumsspegeln.” G-P

”Skräckfilm för barn är en svår genre eftersom det är nästintill omöjligt att hitta den perfekta läskig-
hetsnivån som skrämmer tillräckligt mycket för att publiken ska hoppa till och dra efter andan, men 
som samtidigt är snäll nog att slippa Medierådets 15-årsgräns. Precis som Suzanne Osten i ”Flickan, 
mamman och demonerna” lyckas teamet bakom ”Rum 213” väl med denna balansakt. Här blandas 
effektfullt hårskräck à la J-horror och skogsskräck à la ”Blair Witch Project” med den klassiska svenska 
genren mellanstadierelationsdrama.” Sydsvenskan

Regi: Emilie Lindblom, Sverige 2016. 80 min. (FB)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se       

FILMEN VISAS: 
Tis 10 okt    kl 09.15 
Ons 11 okt   kl 09.15 
Tors 12 okt  kl 09.15 
Fre 13 okt   kl 09.15 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

     


