7 oktober – 10 november
2016
PRÄSTGATAN 56, ÖSTERSUND. Telefon 063-13 00 05. bioregina.se
Biljett 90 kr. Studerande, arbetslösa, pensionärer 80 kr. 5 filmer 350 kr.
Kassan öppnar 30 min. innan föreställningen.
BANJUL
PREMIÄR

MEDAN VI LEVER

7 –9 okt & 17 –20 okt 19.00. DAGBIO måndag 17 okt 14.00

Efter 30 år i Sverige bestämmer sig Kandia, en afrikansk kvinna i femtioårsåldern, för att flytta tillbaka till
Gambia. Sonen Ibbe är precis på väg att slå igenom som hiphop-artist i Sverige, men bestämmer sig för
att försöka hämta hem sin mamma. Regi: Dani Kouyaté, Sverige 2016, drama/familjefilm, 91 min, fr 7 år.

bioregina.se

PROGRAM

Hiphop-stjärnskottet
ADAM KANYAMA i
huvudrollen!
”Ett varmt relationsdrama om ett universellt ämne: identitet”
WAY OUT WEST

CAFÉ SOCIETY
SVERIGEPREMIÄR 7 –9 okt & 17 –20 okt 19.00. DAGBIO måndag 17 okt 14.00
New York och Hollywood under 1930-talet – filmstjärnor, gangsters, fantastisk musik och mycket glamour.
Bobby behöver ett miljöombyte från sina gnabbande föräldrar, sin gangsterbror och familjens guldsmedsaffär. Han beslutar sig för att åka till Hollywood och besöka sin inflytelserika morbror Phil (Steve
Carell) som arbetar inom filmbranschen. Regi: Woody Allen, USA 2016, komedi/drama, 96 min, fr 15 år.
Bästa dokumentärfilm
– César Awards 2016

IMORGON
SVERIGEPREMIÄR

REGI:
WOODY ALLEN

DEMAIN

14 –16 okt & 24–27 okt 19.00. DAGBIO måndag 24 okt 14.00

Klimatet är i förändring. Men istället för att visa ”det värsta som kan hända”-scenarion fokuserar denna
dokumentär på människorna som kommer med lösningar, förslag och åtgärder. Vi får möta människor
från tio olika länder och tre kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet!
Regi: Cyril Dion, Mélanie Laurent, Frankrike 2015, dokumentär ,114 min, barntillåten.

JÄTTEN
BIOPREMIÄR

14 –16 okt & 24–27 okt 19.00. DAGBIO måndag 24 okt 14.00

Rikard, autistisk och gravt missbildad, skiljdes vid födseln från sin mor. Nu, 30 år senare, är han övertygad
om att få henne tillbaka om han bara vinner de Nordiska mästerskapen i boule. Till sin hjälp har han sin
bäste vän och tränare Roland, tre klot i skimrande guld och en 50 meter hög jätte. En lovsång till människor i marginalen. Regi: Johannes Nyholm, Sverige 2016, drama, 86 min, fr 15 år.

JULIETA
SVERIGEPREMIÄR 21 okt –23 okt & 31 okt–3 nov 19.00. DAGBIO måndag 31 okt 14.00
Julietas man omkommer hastigt. Mor och dotter lever vidare. När dottern fyller arton lämnar hon sin mamma. Om en mors kamp mot ovissheten. Men också om öde, om skuld och vad det komplexa men ofattbart
mystiska är som kan få oss att överge de personer vi älskar, radera dem från våra liv som om de inte betydde
något, som om de aldrig existerat. Regi: Pedro Almodóvar, Spanien 2016, drama, 99 min, fr 11 år.

GRETAS GUIDE TILL GALAXEN
SVERIGEPREMIÄR 21 okt –23 okt & 31 okt–3 nov 19.00. DAGBIO måndag 31 okt 14.00
Greta har flytt från sin dysfunktionella familj, tvärs över USA. Filmen följer Greta under 15 år i en personlig
och nära berättelse om förändring, försoning och kampen för att leva sitt liv så fritt som möjligt. Om
Gretas konstnärskap som performanceartist, hennes sätt att hantera verkligheten och hur hon skapar
sina egna identiteter genom konsten. Regi: Astrid Askberger, Sverige 2016, dokumentär, 73 min, fr 15 år.

DAGEN EFTER DENNA
SVERIGEPREMIÄR
Bästa regi ,
filmfestivalen
i Berlin 2016
”En bisarr svart komedi
som inte liknar mycket
annat där ute”
MOVIEZINE

L'AVENIR

28 –30 okt & 7–10 nov 19.00. DAGBIO måndag 7 nov 14.00

Nathalie (Isabelle Huppert) lever ett lugnt och stabilt liv i Paris, med två vuxna barn och gift sedan 25 år.
När hennes man en dag lämnar henne för en annan kvinna, och hennes sjuka mamma blir allt sämre, tar
sig hennes liv en kraftig vändning. Kan den ofrivilliga ensamheten omvandlas till en ny trygghet?
Regi: Mia Hansen-Løve, Frankrike/Tyskland 2016, drama, 100 min, fr 15 år.

THE LOBSTER – EN OKONVENTIONELL KÄRLEKSHISTORIA
28 –30 okt & 7–10 nov 19.00. DAGBIO måndag 7 nov 14.00
David har blivit dumpad av sin fru, han lever i ett samhälle där singlar har 45 dagar på sig att hitta äkta
kärlek, annars förvandlas de till ett djur, som man själv fått välja och blir utsläppta i skogen. David tar in på
ett mystiskt hotell medan han söker efter sin nya partner…
Regi: Yorgos Lanthimos, USA 2016, drama/komedi, 119 min, fr 15 år.

BLI MEDLEM! Folkets Bio Östersund är en av Sveriges största Folkets Bio-föreningar, men vi behöver alltid
bli fler som vill vara med och driva vår biograf Regina. Det enda som behövs är ett intresse för filmvärlden!
Kunskap, gemenskap och massa film får du på köpet! Se www.bioregina.se för mer information.

Folkets Bio Östersund
i samarbete med

