
Bio nil ilen il som [äst
F-ilmer sorn giir dig g1ad, får dig att tänka, får dig att
revoltera, får clig att clrtimma och får clig att älslia -
7:an clitt ljus i biomirrktct.
Ticler - sc lrilmstaclens annonscr i dagsticlningarna.

Gå med i Bio 7:ans Facebook-grupp så får clu

tillgång till clct allra scnastc nvheterna om 7:an och
kan prata om lilmer som clu sctt eller r.ill se på 7:an.

J:an ät ett s^marbetc mcllan SF Bio/|ilmstadcn och Kultur & Fritid
Gdr.le. Nlålsättningcn är att visa kr.alitctsfiln-r som annars skulle gå

G är,'lcborna firrbi. e post: bio7an@gar.'le. se

()scarsnon-rincracle författarcn till Gucls

stacl är rillbaka rnecl clen r'åklsamma uppfiil-
jarcn. Två barnclomsr'ännet tar anställnins
som poliser ocl-r slängs in i clet vålclsamma

clroskrieet i Rios slumkr..arter. De båcla

tvinsas välja väg me1lan korruption eller

icleal. litt val som hotar påvcrka cleras

vänskap och clcras familjcr. Filmcn vann

gr-rlclbjötnen i lJcrlin. Filmcn bl,gger på

sanna händclscr.

ncgi: 10$6 Padina. Blasilien 200r. suålr:
Pollugisislo. I l0llema: Wagncl M0[1a
(Gailte0 ilasGimenlol, Gai0 lu||[ueila tlletol,
lndl6 [ami10 tlndro ilatiasl. Sleltid:155.
ffdengräns:15år

Ridlev Scotts mästerr,erk mecl dct mäster

liga sor:nclttacliet av Vangelis bchiir.cr nog

ingen närmare prcscntation. De tta ät cnligt

tegissiircn clcn slr"rtuiltiga versionen. Vi
bcfinncr oss s()m bckar-rt i Los Angeles åt

2019 och det handlar om cn desillusionerad

clctcktir.s (Harrison lrorcl) iakt på replilian

tcr, hclt narurttoqna och männislioliknancle

tobotar, som skapats fijr att vara slavat

mcn har gjort uppror och flr'tt tillbaka till
jorclcn clär cleras vistclsc är olaglig och clc

miistc "ar.'r.eclihs". l\lissa inte chanscn att

sc nristcrr,erkct pä biol

Den till Lonclon nyinflvttacle NIarek
spenclerar dagarna mecl att fotosrafcra
sin omgivning och lät känna Tomo, cn
vngling som r\.mt från ctt r-årdhcm. Dcras
starka vänskap sätts på prov när dc båcla

blir kiir i samma person. Shane NIeacl<lws

firljer Lrp;r sin succ6'l'his is linglancl mccl

cn tripancle historia om vänskap och hur
dct är att växa upp. I rollen som Tomo set
r.i Thomas Turgoosc som spelade Shaun i

This is trnglancl.

[egi: Iom ilccanny. USI 200t. $0råk tngelsla/
lranslo/Arabisla. I l0llena: nic[ald lenlfins
lwaltelualel, fliam A[[ass ualcl( lftalill,
Slalman llaaz lMouna l(halill. Srcltid:1:43.
Ånersoräns: BarntillålGn.

fin ung kvinna som tror s1g vara en m(jr-

clarrobot läggs in pir pslkct. En dag faller

l-ron f<rr en man som p:istår sig kunna stiäla

folks siälar. Chan-\{txrk Park som gjorcle

clcn hr'llade hämndtrikrgrn med blancl annat
()lcl lloy och Ladv Vcngclncc bytcr genre

helt och skapar ctt firntastiskt humotistiskt
clrama. Fiimcn vann Alfred Bauers pris på

Bedins lilmfcstir.al. F,tt pris som tiLlclelas (lcn

film som öppnar nva pcrspektiv i filmkonsten.

Regi: Shanc ftleadows. Sl0rblitanniGn 2008.

$nråk: Ingelslm/rulslm. I l0llcna: fn0m0s
Iilg0osc lI0m01, Pi0ft lagiello ttlalcfil. $[Eltid:
108. ÅHerccdns:lår

När profcssorn och änkLinecn \Xälter Vale
kommcr till sin övernattningslägenhet i
Ncr,v York så finner han att parct Tarcli
ctch Za.innb har llvttat in. I Ian l:iter dcm
bo kr,ar. När Walter och Trrck cn dag blir
stoppacl av poliscn, hälitas Tarck då han

visar siq vara illegal invanclrare. När Tareks

mor Nlouna clyker upp, enqagcrar sigril/altcr
tillsammans mccl familjcn i kampcn mot
USA:s immigrzti()nss\-stcm. En kamp som

blir båclc tafart, humoristisk och drama-
tisk, och t1'dligt visar r,ad tlet innebär att
r.ara meclmänniska. Regissiircn Thomas
NlcCarthl' gjorcle ticligarc 7:an favoriten
Station Ägcnt och clcnna film föt tankatna
till clen ocksä.
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Gävle

negi: nadhy SGon. USA 2007. $ilål: tngelslm/
Iysl€/l(ant0ne$isl€/lamns[a/Un gercla.

I l0llema: llafiis0n toru miil Decloldl, nuucl
Hauer m0y Banyl, $ean Young macnae[, llaryl
llannah tPlisl. Srcltid: l:[2. illde]s[räns:15 å1

negi: cnan-wool Paft sydlolea 2006. snrålr:

l(0reansla. I l0llcna: S[-ic0ng lim lcha Yomg-

U00nl, lain tPall ll-su[|. S[Gllid: l:ft.
ildemudns:15år

trILMSTADEN



\floodv Ällcns n1,a stjärnspiickacle film har
ändigen kommit rill G:ir,'le. Vickv och (lristina

trlifår konstnriren Juan Arrtonio untlcr cn
semester i Barcelola, samt även senate hans
komplett galna ex-fru. Nf<jtet är början på

ctt fomantiskt ;jventYr s()m efltingen lian
uppfattas son:r clrlipliat ellcr uppriiranclc,
beroenrle på dina esna erfarenhefer. Precjs
lika vackcrt och romzrntiskt som Neu'
York framstiillclcs i "NIanhattan", får vi nu
upplcr.a Bzrrcckrne.

Iesi: Woodylllen. Smnien/US[ 2008. SUålr:
I(atalanslm/en0Gls|(a/smnslm. I l0llema:
nebccca flall lUiGlUl, Scailen |0nanss0n
lGristinal, lauier BailGm lluan Ant0ni0l,
Pen6l0rc Gruz lMafia [lcnal, Pallicia GlarlG0n
Uudy tlasnl. Srcltid:1:30. Aldersgtäns: t åt

n8gi: lGon-PielrD & ll|c llalden[c. Belgien/
IranlrilG/ltalien/Iysliland 2008. S[1ålr
lnnslm/albansla. I l0llGna: [ila D0[r0shl
ll0mal, l6remic neniGl lClaudy til0rsarl.
$rcltid: 1:45. ÅHersgräns: 1l år

F<'ir att fli Rclgiskt mcdborgatskap så ingår
I-otna ett skenäktenskap mecl clen clrog
beroencle Clauclri ()ar-rgstern l,orcli r.i1l tjäna
mer penger på att låta l-orna ingå ctt nttt
äktcnskap mcd en Rvss. Hans planer på att
Clauclv sl<nll clti zrv en överdos krrissas då

Claucll' beslutar sig frjt att bli clrogfri. Något
som Lorcli inte kan acceptera. llriiclcrna
Dardcnnc har ticligare r'-unnit grlclpalmen
i (-enncs vicl wzi trllfällcn. Dcnna hlrn r-ann

pris för Lrästa manus i Canncs. Realistisl<t

och starkt och fär clig garanterat att sitta
kvar i biofotiiljen en bra stund cftcr att
cftcrtcxtcrna har slr-rtat att rulle.

$e t filmer [å l:fln
så får du se den 8:e filmen gratis!
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I(lip;r ut cletta rabattli()rt
och sanrla skimplar v:rrje
g:ing clu besökcr 7:ats
biograf. När du betalat fiir
sju filmer bjrLclcr vi p:i clcn
ittonclc. ()lilia rabattcl lian

cj liornbincms.
()rcl. pris ir 60 lir. Sliol
ungclon'r t.o.m l9 rir och
sturlcrLnrlc vicl Hiigskolen
Cl:ivlc bct:Li:rr 50 lir nrot
uppr-isanclc rv lirirlcg.

Bilicttbokning:

08-56 26 00 00
www.sf.se


