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PROGRAM
30 maj, 1-21 juni 2018

SCREAM FOR ME SARAJEVO
Dokumentärfilm om en osannolik konsert i krigets Sarajevo med Bruce Dickinson, Iron Maiden
Onsdag 30 maj 19.30

Biljett 110 kr, ungdom –26 år: 80 kr

Iron Maidens Bruce Dickinson genomförde med fara för eget liv en konsert
i den belägrade staden Sarajevo 1994, under brinnande inbördeskrig. En
film om de människor som riskerade sina liv för att ge lite glädje och hopp till
befolkningen i Bosniens huvudstad.
   Dokumentära sekvenser från konserten och kriget. Intervjuer med fansen
som tog sig till konserten – och de som aldrig kom fram – och de som såg till
att konserten kunde genomföras, från bandet självt till FN-trupperna.
   Förutom den starka dokumentären, blir det en frågestund med Bruce
Dickinson från London, inspelad vid filmens premiär i London 11 april.
Regi: Tarik Hodzic, 95+25 min. Språk: bosniska, engelsk, textad på engelska.

UNDER THE TREE
PREMIÄR

UNDIR TRÉNU

1–7 juni 19.00, även 4 juni 14.00

Två familjer. Ett träd. En strid på liv och död. Atli blir utslängd av sin fru och flyttar in hos sina
föräldrar, som är i konflikt med grannarna om det stora alltför skuggande trädet på sin bakgård.
Atli genomlider käbblet samtidigt som han försöker säkra delad vårdnad om lilla dottern Ása.
Regi: Hafsteinn Sigurðsson, Island 2017, drama/komedi, 89 min.

A CIAMBRA
PREMIÄR

1–7 juni 19.00, även 4 juni 14.00

Italiens Oscarsbidrag – ett drama från södra Italien om den unge romske pojken Pio. Filmens
är en autentisk uppväxtskildring där majoriteten av rollerna innehas av boende i området, och
berättar historien om ett barn, otålig att bli vuxen, som hamnar i lagens gränsland på vägen dit.
Regi: Jonas Carpignano, Italien 2017, drama, 118 min.

EN BRA VECKA FÖR DEMOKRATIN
8–10 juni 19.00, 11 juni kl 14.00, 12–14 juni 19.00
En bra vecka för demokratin är en avslöjande och humoristisk skildring av vårt samhällssystem,
med Almedalsveckan som spelplats. Filmen är en studie av hur politik saluförs i ett mediesamhälle
där uppmärksamhet är hårdvaluta. Regi: Cecilia Björk, Sverige 2015- 2017, dokumentär, 76 min.

ISLE OF DOGS
8–14 juni 19.00, även 11 juni kl 14.00
När alla hundar i Megasaki City skickas iväg till en stor soptipp, så beger sig 12-årige Atari till Trash
Island i hopp om att hitta sin vakthund Spots. Med hjälp av sina nyvunna byrackor till vänner, påbörjas ett episkt äventyr. Med Yoko Ono, Frances McDormand, Bill Murray, Jeff Goldblum, Scarlett
Johansson, Harvey Keitel Regi: Wes Anderson, USA 2017, animerad film/drama, 111 min. 7 år.

PÅ CHESIL BEACH

ON CHESIL BEACH

PREMIÄR 15–21 juni 19.00, även 18 juni 14.00
De älskar varandra men Florence och Edwards olika bakgrunder blir aldrig så tydlig som på
bröllopsnatten, på ett ödsligt badhotell vid den engelska sydkusten. En natt som utgör ramen
för en berättelse om ungdom och kärlek i det tidiga 60-talet. Efter roman av Ian McEwan.
Med Saoirse Ronan, Billy Howle. Regi: Dominic Cooke, Storbritannien 2017, drama, 105 min.

GUERNSEYS LITTERATUR- OCH
POTATISSKALSPAJSSÄLLSKAP

15–21 juni 19.00,
även 18 juni 14.00

Brittisk feelgood-snyftare. London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en
medlem av en mystisk litteraturklubb startad på den tidigare nazi-ockuperade ön Guernsey. Hon
bestämmer sig för att besöka ön. Med Lily James i huvudrollen. Regi: Mike Newell, Storbritannien
2017, drama/feelgood, 123 min. Originaltitel: The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society.

SOMMARUPPEHÅLL 22 JUNI–26 JULI. VÄLKOMMEN ÅTER!

Med reservation för
ev. ändringar.
Folkets Bio Östersund
i samarbete med

