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Augusti
 Colette

Torsdag 22 aug kl 18.30
(1 tim 51 min) 2018 
(GBR, USA) Drama
Regissör: Wash 
Westmoreland

Colette lever med kvinnor 
och män, skriver frispråk-
iga böcker, uppträder i ero-
tiska tablåer. Hon gifter sig 
med bokförläggaren Willy. 
Han upptäcker snabbt sin 
hustrus författartalang. 
Willy tar åt sig äran av 
Colettes första bok om 
unga Claudine och tvingar 
henne att skriva fler. Willy 
och Colette är snart Paris 
mest omsusade kändispar, 
som delar samma älska-
rinna. När hon inleder en 
skandalös relation med 
den kostymklädda mark-
isinnan de Belbeuf blir det 
början till hennes verkliga 
frigörelse. 

Torsdag 12 sept kl 18.30
(1 tim 58 min) 2016
(IRAN, FRA) Drama
Regissör: Asghar Farhadi     

The salesman

Emad och Rana tvingas 
lämna sin bostad i bråd-
rasket då ett renoverings-
arbete i en närliggande 
byggnad äventyrar deras 
säkerhet. De flyttar in i en 
tillfällig lägenhet i 
Teherans centrala delar. 
En incident knyten till 
lägenhetens förra ägare 
kommer dramatiskt att 
förändra det unga parets 
liv. Filmen vann en Oscars 
2017. Vinnare av Utländsk 
film (Iran). Filmen fick en 
Guldbagge 2018 för Bästa 
utländska film.
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När Astrid Lindgren var 
mycket ung hände något 
som påverkade henne 
fundamentalt, en kombi-
nation av mirakel och 
missöde som kom att 
forma hela hennes liv. Det 
var en händelse som gjorde
 henne till en av de mest 
nyskapande i vår tid och 
den sagoberättare en hel 
värld kommit att älska. 
Det här är berättelsen om 
när en ung Astrid, trots 
tidens förväntningar och 
religiösa påbud, bestämde 
sig för att bryta mot 
samhällets normer och föl-
ja sitt hjärta. Unga Astrid 
är en fri tolkning 
av händelser i Astrid 
Lindgrens tidiga liv.

Torsdag 10 okt kl 18.30
(1 tim 58 min) 2018 
(SWE, DNK) Drama
Regissör: Pernille Fischer 
Christensen

Unga Astrid

November
The Tree of Life 
Torsdag 14 nov kl 18.30
 (1 tim 18 min) 2011 
(USA) Drama
Regissör: Terrence Malick

Jack är en av tre bröder i 
en familj i mellanvästern. 
Modern är en känslig 
kvinna som står för 
kärlek och empati. 
Fadern, å andra sidan, 
försöker lära sina söner 
att i första hand tänka på 
sig själva. Föräldrarna 
kämpar för sina olika 
åsikter, och Jack står mitt 
emellan dem.The Tree of 
Life vann Guldpalmen i 
Cannes 2011.

Oktober
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Medlemskap krävs. Kontant 
betalning vid dörren. 100 :-. 
Medlemskapet innefattar höstens 
filmer och fika.

Öckerö bibliotek:
031-97 63 48
biblioteket@ockero.se
www.ockero.se

December
A Star Is Born 

Torsdag 5 dec kl 18.30
(2 tim 15 min) 2018
(USA) Drama
Regissör: Bradley Cooper

Musikern Jack Maine 
förälskar sig i den 
kämpande artisten Ally. 
Hon har precis gett upp 
drömmen om att slå 
igenom som sångerska, när 
hon upptäcks av Jack som 
hjälper henne in i ramp-
ljuset. En kärlekshistoria 
växer fram mellan de båda, 
Allys karriär tar fart medan 
Jackson åter tar till flaskan 
och droger. Jack kämpar 
mot sina inre demoner och 
deras relation håller på att 
rasera. Skådespelare: Lady 
Gaga Bradley Cooper Sam 
Elliott Dave Chappelle 
Anthony Ramos
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