
Höstens filmerHöstens filmer             

20202020

MedlemstidningMedlemstidning
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

©
N

O
RD

IS
K

 F
IL

M
©

 P
A

RA
M

O
U

N
T 

/ U
IP

Augusti

Rocketman

Torsdag 27 augusti kl 18.30
(1 tim 56 min) 2019 
(UK/ USA/ CAN) 
Dramamusikal
Regissör: Dexter Fletcher

En storslagen musikalisk 
fantasi om den otroliga 
historien kring Elton Johns 
genombrottsår. Filmen 
följer den fantastiska resan 
från det blyga pianospel-
ande underbarnet Reginald 
Dwight till internationella 
superstjärnan Elton John. 
Denna inspirerande berät-
telse - tillsammans med 
Elton Johns mest älskade 
låtar som utförs av stjärnan 
Taron Egerton - skildrar 
historien om hur en liten 
stadspojke blev en av de 
mest ikoniska figurerna i 
popkulturen.

Denna 
filmvisning
är ett sam-
arbete med 
Synskadades 
riksförbund 
Göteborg

Filmen syntolkas

September
Alla vet
Torsdag 10 september kl 18.30
 (2 tim 6 min) 2017 
(ESP) 
Drama
Regissör: Asghar Farhadi 

Under en festlig familje-
sammankomst kommer 
hemligheter och svek upp 
till ytan i en lantlig spansk 
by. Laura återvänder till 
barndomsbyn från Buenos 
Aires med sina barn för 
att vara med på sin systers 
bröllop. Hennes man Ale-
jandro är inte med, och 
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Vare sig tolvårige Zain 
eller hans många syskon 
får vara barn i den hårda 
tillvaron i dagens Beirut, 
och när hans syster gifts 
bort som 11-åring  har han 
fått nog och rymmer hem-
ifrån. Den snälla städer-
skan Rahil låter honom 
flytta in hos henne och ta 
hand om hennes älskade 
babypojke Yonas. När 
Rahil plötsligt försvinner 
får Zain nytta av sitt mod 
och sin uppfinningsrike-
dom, men hur länge kan 
han skydda sig och lille 
Yonas i en värld där 
barnen alltid är de mest 
utsatta? Oscarsnomin-
erade Kapernaum gör ett 
segertåg över världen - 
alla berörs av lille Zain Al 
Rafeeas otroliga insats i 
rollen som gatupojken som 
vägrar ge upp.

Torsdag 15 oktober kl 18.30
(2 tim 6 min) 2018 
(LIBANON, FRA, USA) 
Drama
Regissör: Nadine Labaki

Kapernaum

Oktober
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skvaller kring det “alla vet” 
i byn om hennes speciella 
relation till ungdomsvän-
nen Paco når snart fram till 
hennes tonårsdotter Irene. 
När dottern drabbas av en 
fruktansvärd händelse kon-
fronteras Laura med sitt 
förflutna, och med de två 
männen i sitt liv. Penélope 
Cruz och Javier Bardem 
spelar Laura och Paco i den 
tvåfaldigt Oscarbelönade 
regissören Asghar Farhadis 
intensiva drama.

November
Smärta och Ära

Torsdag 12 november kl 18.30
(1 tim 49 min) 2019 
(ESP/FRA) 
Drama
Regissör: Pedro Almodóvar

Salvador har nått stora 
framgångar i livet och nu 
ska en av hans restaurerade 
filmer få nypremiär. I jakten 
på livets mening drömmer 
sig Salvador tillbaka till barn-
domen, fattig på pengar men 
rik på kärlek från hans vilje-
starka mamma. Han minns 
pojkårens upptåg och de 
första aningarna om attrak-
tion till det egna könet. 
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December
Black Book

Torsdag 10 december kl 18.30
(2 tim 24 min) 2007
(NDL/DEU/GBR) 
Drama
Regissör: Paul Verhoeven

Den unga judinnan Rachel 
Stein, en gång en framgångs-
rik sångerska, i Holland 
1944 i slutdelen av Andra 
Världskriget! Hon undkom-
mer knappt nazisternas 
invasion av Holland bara för 
att tvingas uppleva hur hela 
hennes familj blir mördad. 
Fast besluten att hämnas 
på nazisterna går hon med 
i motståndsrörelsen för att 
infiltrera det tyska högkvar-
teret i Holland. Med kvinnlig 
list och charm lyckas hon 
nästla sig in i de högsta kret-
sarna inom nazisternas ledn-
ing. Det är dags att förbereda 
den slutliga uppgörelsen mot 
familjens bödlar!
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