
BROOKLYN    
Att emigrera. Att lämna sin hemtrakt, sin familj, sina vänner och sina kulturella traditioner, och de konsekvenser detta får, 
har på senare år hamnat högst upp på den politiska agendan. Men även om alla emigrantöden inte varit lika farliga som de 
vi tar del av idag, så har de i grunden något som binder dem samman: osäkerheten att ge sig iväg ut mot något okänt och 
obekant, och den stora saknaden över det man tvingas lämna efter sig.  

I filmen Brooklyn ges en inblick i problematiken, men under helt andra villkor än dagens flyktingar utsätts för. Eilis lämnar i 
början av 1950-talet det fattiga Irland för att hitta nya möjligheter i New York. Allt är nytt, ovant och annorlunda, även om 
språket är detsamma. Men hon acklimatiserar sig och träffar Tony, en kille som emigrerat från Italien. Men tillvaron blir 
plötsligt komplicerad när systern dör och hon måste återvända till Irland.

”Brooklyn är en charmig, sorglig, rolig och berörande film. En ovanlig berättelse om migration eftersom den också fångar 
livet på en ny plats med en annan plats kvar i själen” DN

”Detta är inget annat än bedårande. Från de blommiga tapeterna och rart pastellfärgade koftorna, till den oskuldsfullt 
innerliga kärlekshistorien. Men den trefaldigt Oscarsnominerade filmens verkliga styrka är förstås dess magnetiska huvud-
rollsinnehavare Saoirse Ronan, och hennes märkliga förmåga att vara på en och samma gång alldaglig och mystisk. /…/ 
Vi bäddas in i en behagligt värmande feelgood-upplevelse, samtidigt som där finns rötter som slingrar sig djupare än så.

Utan att frågorna ställs rätt ut, väcker Brooklyn en rad tankar om omöjligheten att återvända till det man en gång lämnat 
bakom sig, och betydelsen av att börja om.” Expressen

Regi: John Crowley, Irland, Storbritannien, Kanada, 2015. 111 min. (Fox)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

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



MUSTANG              
Könsroller och traditioner – en explosiv mix! I den här Oscarsnominerad filmen tänds gnistan i en turkisk familj i en 
kuststad där fem föräldralösa systrar kastas in i en traditions- och mansdominerad tvångströja av traditionsbundna 
förväntningar, anpassning, beskuren frihet, underdånighet och försakelse. 

Från att ha varit fem levnadsglada tjejer – trots omständigheterna – så måste de nu inordna sig i vuxenvärldens krav 
på hur man skall bete och uppföra sig som ung, giftasvuxen kvinna. En omställning som inte godtas utan protester och 
som kräver sin tribut. 
      
”Men Mustang är frisk, oväntad och har verkliga hästkrafter. Under den vackra, flödande, ytan – berättelsen rinner på 
som sand mellan fingrarna – finns en dramaturgisk kyla som kramar hårdare om hjärtat än melodramen eller burles-
ken kan. Klippen, som förefaller intuitiva, naglar i själva verket fast oss i en obeveklighet. Bakandet och matlagningen 
är i till och med läskigare än gallren som sätts upp för fönstren och telefonerna som låses in i ett skåp. En ask med 
kakor från en blivande brudgums mor förvandlas till en stum våldtäkt som man till råga på allt ska tacka för.” DN

”Filmens föräldralösa systrar får åka på ”oskuldskontroll” och sätts sedan i husarrest. Jeans, linnen och gympaskor 
byts mot heltäckande bruna klänningar. Hemmet blir allt mer av ett fängelse och en ”hustrufabrik” i syfte att förvand-
la de olydiga flickorna till lydiga hustrur. Systrarna får inte längre gå i skolan. Än värre blir det när de lyckas rymma för 
att gå på fotbollsmatch inne i stan - en match som tv-sänds med deras jublande ansikten i närbild.” G-P

Regi: Deniz Gamze Ergüven, Frankrike, Tyskland, Turkiet, Quatar 2015. 97 min. (FB) 
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

FILMEN VISAS:
Tis 6 mars    kl 08.30
Ons 7 mars    kl 12.00 
Tors 8 mars       kl 08.30
Fre 9 mars   kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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UNDER SANDEN       
Detta är en film som inte direkt handlar om andra världskriget, men där händelserna har en högst påtaglig koppling till 
krigsåren. Det är dessutom en historia som sällan eller aldrig skildrats på film tidigare.

När kriget tar slut i maj 1945 samlar den danska militären ihop ett antal unga tyska krigsfångar. Innan de tillåts återvända 
till Tyskland får de uppdraget att oskadliggöra de dryga 2 miljoner minor som den tyska ockupationsmakten placerat 
längs den danska Jyllandskusten i syfte att försvåra en invasion. De tonåriga soldaterna, magra och taniga av matbrist, 
får nu riskera liv och lem som ett straff för den fem år långa ockupationen av Danmark.  

”Under sanden är inte enbart en film om hat och exploatering utan också en djupt engagerande berättelse om hur huma-
nism och moralisk anständighet kan utvecklas även under de mest fasansfulla förhållanden. /…/ Under sanden skildrar ett 
mörkt kapitel i krigshistorien, förmodligen okänt för yngre generationer danskar och sydsvenskar men väl värt att känna 
till. Inte minst därför att liknande attityder och handlingar återkommer i krig efter krig.” Sydsvenskan

”Det är mycket välspelat genomgående och man känner direkt med de inblandade. Det här är inget hollywoodskt tillrätta-
läggande eller översminkat. Språken är danska och tyska, vilket ger en helt annan närvaro och realism än om det som bruk-
ligt i sådana här sammanhang, vara på engelska för alla. Det gör att man som åskådare finns där från början till slut. Och 
det är ett starkt ödesdrama som utspelas. Man sitter på helspänn när ungdomarna plockar minor, eller sadistiskt tvingas 
gå arm i arm över stranden för at se om alla minor verkligen plockats bort.” UNT

Regi: Martin Zandvliet, Danmark, Tyskland 2015. 100 min. (Studio S)
Filminformation: www.kritiker.se, www.imdb.com

FILMEN VISAS:
Tis 23 jan    kl 08.30
Ons 24 jan    kl 12.00 
Tors 25 jan        kl 08.30
Fre 26 jan    kl 12.00
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

      



YOUR NAME           
Makoto Shinkais anime-film Your Name är den näst mest sedda filmen på bio i Japan – någonsin! Med annorlunda in-
gångar och andra uttryckssätt, så har den en svensk parallell i boken och filmen Cirkeln.

När Taki vaknar så har han känslan av att ha drömt något viktigt. Han var i ett främmande rum och i en annan kropp. En 
flickas kropp! I en annan del av Japan drömmer Mitsuha om ett annat liv, ett liv så långt bort från sin hemby som möjligt. 
Hon önskar att hon var en snygg kille från Tokyo. En dröm som besannas när hon somnar. Plötsligt lever Mitsuha Takis 
liv i Takis kropp och vice versa. När de vaknar har de återvänt till sig själva, men när natten kommer byter de kropp igen. 
Samtidigt som de, lite fumligt, försöker vänja sig vid att vara den andre så anar de att det finns en djupare orsak till varför 
det sker, frågan är bara vad…? 

”En högtidsstund väntar alla älskare av konstnärligt driven animation när Makoto Shinkais japanska supersuccé Your 
name nu kommer till Sverige. Unga människor, deras relationer samt en bitterljuv saknad efter något som gått förlorat, 
är återkommande komponenter i regissörens prisade filmer. Här, i denna mångbottnade historia, gestaltar han varsamt 
sexuellt uppvaknande, behandlar identitet, konformitet och normer. Ytterst ställer filmens tonåringar, på väg ut i livet, den 
mest avgörande av alla frågor: vad är meningen?” G-P

”Mest av allt fängslar ”Your name” som skildring av hur drömvärlden tar över. I all sin konstighet känns drömmar verkliga. I 
linje med det har Shinkai placerat sin historia i realistiska miljöer. Han använder olika knep för att få det att kännas som om 
en riktig filmkamera rör sig genom den lilla bergsbyn och Tokyo. I kontrasten mellan de vackra, sakliga bilderna och den 
sagolika berättelsen uppstår ett särskilt sug.” DN 

Regi: Makoto Shinkai, Japan 2016. 106 min.  (Tri/FB)
Filmhandledning: www.sfi.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  

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

                                                                                


