FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
Invigning torsdagen 31 oktober i Skruvs Folkets Hus.
- Festivalmingel från kl 18,00.
- På scenen kl 19,00. Sven Wollter och moderator Camilla Carnmo.
- Invigningsfilm kl 19,30. Förhandspremiär
"Jag kommer hem igen till jul"
- OBS! Endast förbokade biljetter.
- Bokas via Skruvs Folkets Hus. Tel. 070-2489310
eller mail, info@folketshusskruv.se. Senast 30 oktober.
ALSTERBRO FOLKETS HUS / 070-6359261
Klockvägen 5, 380 44 Alsterbro
26 okt lör 16,00

"Förfärliga snömannen"
När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbyggnad i
Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom namnet
Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska varelsen med
sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela tiden ligga ett steg
före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti, och zoologen Dr. Zara, för att
hjälpa Everest att ta sig hem.

27 okt sön 19,00
30 okt ons 19,00

"Hasse & Tage - en kärlekshistoria"
"Hasse & Tage - en kärlekshistoria"
Komikerduon Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. Deras
filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation. När Tage dör i
förtid förlorar hans barn en pappa, Hasse en fadersfigur och hela Sverige en
landsfader. Och när Palme dör bara månader efter Tage börjar det svenska
folkhemmet falla i bitar. För första gången öppnar familjerna Alfredson och
Danielsson upp arkiven och ger oss exklusiv åtkomst till deras berättelser,
fotografier och inspelningar.

9 nov lör 16,00

10 nov sön 19,00

"Arne alligator" - Gratisfilm

"Jag kommer hem igen till jul"
Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. Hans bror,
Anders, arrangerar den årliga julkonserten och Simon har övertalats att vara
med. Anders, som alltid levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta.
Simon däremot tar lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han
konfronteras med begravda familjehemligheter.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
FRÖSEKE FOLKETS HUS / 073-0529225
Skolgatan 23, 364 97 Fröseke
bio@frosekebygden.se / FB: Fröseke Folketshus
30 okt ons 16,00

"Fåret Shaun - Farmageddon" - Gratisfilm
Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt äventyr. Den här gången kraschlandar en
utomjording på gården och fåret Shaun tar på sig uppgiften att se till att den
kommer hem igen innan en ondskefull organisation kan fånga den.

1 nov fre 18,00

"Till Frank skiljer oss åt" - med After movie.
OBS anmälan till bio@frosekebygden.se
Höstens svenska komedi om kärlek. En uppfriskande komedi om jakten på
den rätte, eller i alla fall på någon som har några rätt. Eller i alla fall inte alla
fel.

3 nov sön 18,00

"Mannen på taket" med Sven Wollter
Svensk kriminal-action/thriller-film från 1976 regisserad av Bo Widerberg. I
huvudrollerna: Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter och Thomas Hellberg.
Filmen är baserad på boken "Den vedervärdige mannen från Säffle" av
Sjöwall/Wahlöö.

6 nov ons 18,00

Lokal filmkväll med Christinas bildspel - Fika

8 nov fre

UTSTÄLLNING AV BIOAFFISCHER

8 nov fre 19,00

"Rocketman"
Berättelsen om legendaren Elton Johns liv, från de tidiga åren som underbarn
vid Royal Academy of Music genom hans långa och betydande musikaliska
samarbete med Bernie Taupin.

10 nov sön 19,00

"Jag kommer hem igen till jul"
Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. Hans bror,
Anders, arrangerar den årliga julkonserten och Simon har övertalats att vara
med. Anders, som alltid levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta.
Simon däremot tar lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han
konfronteras med begravda familjehemligheter.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
HOVMANTORP FOLKETS HUS / 0478-420 45
Parkgatan 1, 365 42 Hovmantorp
info@hovmantorpsfh.se / http://bio.hovmantorpsfh.se / FB: Hovmantorps Folkets Hus
1 nov

fre 14,00

"Mannen på taket" med Sven Wollter - Lunchbio
Lunch serveras 12,00 - 13,30
Svensk kriminal-action/thriller-film från 1976 regisserad av Bo Widerberg. I
huvudrollerna: Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter och Thomas Hellberg.
Filmen är baserad på boken "Den vedervärdige mannen från Säffle" av
Sjöwall/Wahlöö.

3 nov

sön 14,00

"Mullvadens nya äventyr" - Saftbio
Den glada lilla mullvaden är tillbaka igen! Tillsammans med sina vänner lever
han ett harmoniskt liv mitt i skogen. Med ett stort hjärta och medkänsla för
de andra djuren tar hans nyfikenhet och livsglädje oss med på en massa
påhittiga upptåg. En fröjd för den nya generationen barn!

3 nov

sön 17,00

"Familjen Addams"
Ett animerat äventyr med den besynnerliga familjen Addams. Familjen består
av pappa Gomez och hans fru Morticia, onkel Fester, farmor och barnen
Pugsley och Wednesday, husets butler Lurch samt den vandrande handen
Thing.

6 nov

ons 19,00

"438 dagar"
Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson sätter allt på spel när de
korsar gränsen mellan Somalia och Etiopien. De vill undersöka hur jakten på
olja drabbar befolkningen och med egna ögon ta reda på sanningen. Fem
dygn senare ligger de skjutna i öknen och en annan historia tar sin början.

7 nov

tors 19,00

"Joker"
"Joker" är en fristående ursprungshistoria som utforskar Arthur Flecks värld,
som han ser den. Arthur är en man som möts av grymhet och förakt av
samhället. Dagtid arbetar han som clown och på kvällarna försöker han slå
igenom som stand-up komiker… men det känns som att skratten alltid är på
hans bekostnad.

8 nov

fre 19,00

"Matrix"
Den banbrytande science fiction-filmen"The Matrix" släpptes 14 juni 1999,
den fyller således 20 år i år. Filmen har nypremiär 8 november.

10 nov

sön 17,00

"Förfärliga snömannen"
När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbyggnad i
Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom namnet
Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska varelsen med
sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela tiden ligga ett steg
före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti, och zoologen Dr. Zara, för att
hjälpa Everest att ta sig hem.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
KOSTA FOLKETS HUS / 0478-500 41
Stora vägen 47, 365 43 Kosta
info@glasriketkosta.se / www.glasriketkosta.se / FB: Kosta Folkets Hus
31 okt tors 14,00

"Drömparken" - Gratisfilm med överraskning
Vackert animerad barnfilm med många välgjorda sekvenser att njuta av.
Wonder Park är en fantastisk nöjespark där den väldigt kreativa flickan Junes
drömmar kommer till liv. Den fylls med fantastiska attraktioner och talande
djur.

31 okt tors 17,00

"Aladdin" - Gratisfilm med överraskning
I denna spelfilmsversion av den animerade klassikern möter vi Anden, som
har kraften att ge tre önskningar till den som har den magiska lampan.
Aladdin är den gatsmarte småtjuven som förälskar sig i sultanens vackra
dotter Jasmin. Jasmin vill kunna påverka sitt liv, men hennes far vill allra helst
hitta en äkta man till henne. Under tiden smider den onde trollkarlen Jafar
planer på att avsätta Sultanen för att själv få styra Agrabah.

7 nov tors 19,00

"Hasse & Tage - en kärlekshistoria"
Komikerduon Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. Deras
filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation. När Tage dör i
förtid förlorar hans barn en pappa, Hasse en fadersfigur och hela Sverige en
landsfader. Och när Palme dör bara månader efter Tage börjar det svenska
folkhemmet falla i bitar. För första gången öppnar familjerna Alfredson och
Danielsson upp arkiven och ger oss exklusiv åtkomst till deras berättelser,
fotografier och inspelningar.

8 nov fre 18,00

"Den tatuerade änkan" med Sven Wollter
Mingelbio

Den tatuerade änkan är en film av Lars Molin från 1998. I centrum står den
drygt 60-åriga kvinnan Ester, spelad av Mona Malm. Ester lever i ett mindre
lyckat äktenskap där hon förväntas sköta arbete och hem samt vara en god
mormor och farmor. Men när en kvinnlig släkting, faster Agnes, går bort
förändras allt.

9 nov lör 14,00

"Familjen Addams"
Ett animerat äventyr med den besynnerliga familjen Addams. Familjen består
av pappa Gomez och hans fru Morticia, onkel Fester, farmor och barnen
Pugsley och Wednesday, husets butler Lurch samt den vandrande handen
Thing.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
NORRHULT FOLKETS HUS & PARK / 070-5540196
Thorleifs gata 1, 364 44 Norrhult
info@norrhultsfolketshus.se / FB: Norrhults Folkets Hus
3 nov

sön 19,00

"Quick"
Quick" är den fängslande sanna historien bakom Sveriges största juridiska
skandal hittills, historien om Hannes Råstam som var dedikerad att
bevisa Thomas Quicks oskuld. Men ingen var intresserad av att befria och
frikänna Sveriges värsta seriemördare, en kannibalistisk våldtäktsman som
dömts för åtta mord och som erkänt ytterligare tjugofem. Berättelsen lägger
ett pussel för betraktaren att följa som bit för bit avslöjar den otroliga
historien bakom Thomas Quick-fallet.

5 nov tis

19,00

"Edie"
83-åriga Edie har bestämt sig att lämna ålderdomens hinder bakom sig och
bestiga Mount Suilven-berget i Skottland.

10 nov sön 19,00

"Jag kommer hem igen till jul"
Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. Hans bror,
Anders, arrangerar den årliga julkonserten och Simon har övertalats att vara
med. Anders, som alltid levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta.
Simon däremot tar lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han
konfronteras med begravda familjehemligheter.

SKRUV FOLKETS HUS / 070-2489310
Västra vägen 8, 365 94 Skruv
info@folketshusskruv.se / www.folketshusskruv.se
31 okt

tors 18,30

"Jag kommer hem igen till jul"
Världsstjärnan Simon kommer hem till Sverige för att fira jul. Hans bror,
Anders, arrangerar den årliga julkonserten och Simon har övertalats att vara
med. Anders, som alltid levt i skuggan av sin bror, är inte helt nöjd med detta.
Simon däremot tar lätt på det hela, tills gamla minnen väcks till liv och han
konfronteras med begravda familjehemligheter.

3 nov

sön 15,00

"Toy story 4"
Woody har alltid känt sig säker på var han hör hemma och att hans viktigaste
uppgift är att ta hand om sitt barn, vare sig det är Andy eller Bonnie. Men när
Bonnie skaffar sig en ny mycket motvillig leksak som kallas ”Gaffe” startar en
äventyrsresa tillsammans med nya och gamla vänner som kommer att visa
Woody hur stor världen kan vara för en leksak.

3 nov

sön 18,00

"Till Frank skiljer oss åt"
Höstens svenska komedi om kärlek. En uppfriskande komedi om jakten på
den rätte, eller i alla fall på någon som har några rätt. Eller i alla fall inte alla
fel.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
TORSÅS CENTRUMBIOGRAFEN / 0486-41025
Karlskronavägen 3, 385 30 Torsås
info@folketshustorsas.se / www.folketshustorsas.se / FB: centrumbiontorsas
1 nov fre 19,00

"Mannen på taket" med Sven Wollter
Svensk kriminal-action/thriller-film från 1976 regisserad av Bo Widerberg. I
huvudrollerna: Carl-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter och Thomas Hellberg.
Filmen är baserad på boken "Den vedervärdige mannen från Säffle" av
Sjöwall/Wahlöö.

3 nov sön 15,00

"Playmobil: the movie" - Gratisfilm t o m 16 år
Animerad film baserad på leksakerna med samma namn.

3 nov sön 19,00

"Tre sekunder"
På uppdrag av polisen måste en före detta fånge in i fängelse igen, med
ambitionen att infiltrera maffian. Baserad på Roslunds & Hellströms bok "Tre
sekunder".

5 nov tis

19,00

"Josefin o Florin"
När den 22-årige tiggaren Florin träffar den 38-åriga singelmamman Josefin
utanför en mataffär så uppstår kärlek direkt mellan dem.

7 nov tors 19,00

"Flykten från DDR"
Handlar om de östtyska familjerna, Strelzyk och Wetzel, som i hemlighet
ägnade sin tid åt att själva sy och snickra ihop en luftballong i hopp om att
försöka fly från diktaturens DDR.

9 nov lör 19,00

"Wild rose"
Den unga irländskan Rose-Lynn har redan upplevt mycket; när hon kommer
ut från en fängelsevistelse väntar hennes desillusionerade mamma hemma
med hennes två små barn, som hon inte orkar engagera sig i. Det enda RoseLynn vill är att sjunga country. När hon börjar jobba som hushållerska hos
Susannah är det början på en vänskap som kanske kan leda till en sångkarriär.

FILMFESTIVALPROGRAM 2019
www.filmiglasriket.se / FB: ”Film i Glasriket”
Torsdag 31 oktober - söndag 10 november
Information om filmerna finns i Film i Glasrikets app
ÅFORS FOLKETS HUS / 0471-411 19
Glasbruksvägen 26, 361 94 Eriksmåla
www.aforsfolketshus.n.nu / FB: AforsFolketsHusforening
1 nov fre 18,00

"Förfärliga snömannen" - Gratisfilm t o m 16 år
När tonåringen Yi stöter på en ung yeti på taket av sin lägenhetsbyggnad i
Shanghai, ger hon och hennes busiga vänner Jin och Peng honom namnet
Everest och inleder en episk resa för att återförena den magiska varelsen med
sin familj på jordens högsta punkt. Men trion måste hela tiden ligga ett steg
före Burnish, en rik man som vill fånga en yeti, och zoologen Dr. Zara, för att
hjälpa Everest att ta sig hem.

8 nov fre 19,00

"Charlotte Löwensköld" med Sven Wollter
Från 1979 efter Selma Lagerlöfs roman. Magistern Karl-Artur Ekenstedt
kommer ca 1830 som hjälppräst till Korskyrka i Värmland. Han blir förälskad i
Charlotte Löwensköld och de förlovar sig. Charlotte är full av liv,
handlingskraftig och praktisk. Karl-Artur kämpar däremot med sin tro och
gudsfruktan.

9 nov lör 15,00

"Osynliga Sue" - Gratisfilm t o m 16 år
Tolvåriga Sue känner sig ensam. Hennes mamma är forskare och jobbar hela
tiden på labbet. När Sue och hennes pappa ska överraska mamman på
hennes födelsedag så känns det mest som att de kommer och stör henne och
det blir bråk. I tumultet inträffar en olycka.

10 nov sön 18,00

"Terminator: Dark fate"
Reboot av "Terminator"-franchisen som tar vid där "Terminator 2" slutade.

NYBRO FOLKAN BIO / 0481-10114
Kulturhuset Kristallen, Storgatan 29, 382 33 Nybro
folkanbio@nybro.se /www.nybro.se/bio

För detaljerat program: www.nybro.se/bio
https://www.bio.se/kommande-filmer

