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tis 22 jan Gräns 
Tullpolisen Tina, har ett sjätte sinne när det gäller att peka ut smugglare. Det 
är nästan som om hon kan lukta sig till när någon försöker dölja något. Ryktet 
om hennes skicklighet sprider sig inom poliskåren och hon anlitas för att hitta 
bevis mot en liga med omfattande kriminell verksamhet. 

Svensk Thriller, 1 tim 48 min 

tis 5 feb Den tysta revolutionen
Östberlin 1956: Theo och Kurt tar tåget till Västberlin. Vid ett biobesök ser de 
en journalfilm från upproret i Budapest. Det blir ett politiskt uppvaknande och 
tillbaka i skolan initierar de en tyst minut i solidaritet med det ungerska folkets 
protest mot sovjetiskt förtryck. Eleverna anklagas för att vara 
kontrarevolutionära. Ska de stå upp tillsammans i solidaritet, eller avslöja sina 
kamrater?                                                                         Tyskt Drama 1 tim 51 min 

tis 19 feb Beast 
På ön Jersey bor Moll med sin förtryckande mamma. När hon faller för den 
mystiske Pascal inser hon att hon måste bryta sig loss från sin familj. 
Samtidigt härjar en brutal seriemördare på ön och misstankarna faller på 
Pascal. Moll gör allt för att försvara sin kärlek men ett frö av tvivel börjar gro i 
henne.                                                              Engelsk dramathriller - 1 tim 37 min

tis 5 mars And breathe normally
På flygplatsen i Reykjavik möts två kvinnor. Den ena kommer från Guinea 
Bissau och mellanlandar med ett falskt pass. Den andra är en 
ensamstående hemlös mamma som hoppas att provanställningen i 
passkontrollen ska ge henne förutsättningar att ta hand om sin son. En film 
om vänskap, utsatthet och hur ett oöverlagt ord kan förändra människors liv i 
grunden.                                                                      Islänskt Drama,1 tim 35 min

tis 19 mars First man
First Man, den spännande historien om hur NASA landsatte en man på 
månen, med fokus på Neil Armstrong och åren 1961-1969. Filmen är baserad 
på boken av James R. Hansen och låter oss komma nära Armstrong och de 
uppoffringar han gjorde för att kunna utföra ett av världshistoriens farligaste 
uppdrag.                                                               Amerikanskt drama 2 tim 18 min

tis 2 april  The wife
Joan Castleman är gift med en av alla dessa män som tror att de äger världen, 
men som inte kan ta hand om sig själv eller någon annan. Han är också en av 
USA:s mer framstående romanförfattare, som snart kommer att få 
Nobelpriset i litteratur. Joan har i sin tur de senaste 40 åren helt ignorerat sina 
egna författartalanger och i stället satsat allt på makens karriär. Nu har hon 
slutligen fått nog.                                                       Engelskt drama 1 tim 40 min

tis 16 april Farenheit 11/9
Michael Moores FAHRENHEIT 11/9 är en provokativ och komisk betraktelse 
av den tid vi lever i och belyser två av de allra viktigaste frågorna i denna 
Donald Trump-era: Hur i h ...vete hamnade vi här och  Hur i h...vete tar vi oss 
härifrån?                                                                Politisk dokumentär 2 tim 5 min

tisdagar kl.18.30


