
Tisdagar på Valhall

tisdagar kl.18.30
11 september - 4 december

Kultur- och fritid • Rio-Bio • ABF

Höstprogram  2018
Kulturarrangemang & Tisdagsbio 

Föreläsningar 80 kr Kontant eller Swish ,

Föreställningar 100 kr Kontant eller Swish ,

Barn och skolungdom t.o.m gymnasiet i sällskap med 

vuxen eller lärare 30 kr 

Övriga studerande Campus halva priset ( 50 kr/ 40 kr)

Tisdagsbio 70 kr,

Se även 

www.hultsfred.se/kultur & www.riobiohultsfred.se

För gruppbokningar kontakta 

ingela heldebro@hultsfred.se

Tisdagsbio
11 sep - Utöya 22 juli
Utøya 22 juli är baserat på vittnesskildringar och kända fakta. 
Filmen är skapad efter en tät dialog med flera av de överlevande. 
Av respekt till offren och deras släktingar, är karaktärerna och 
händelserna uppdiktade. I filmen möter vi Kaja (18) och hennes vänner 
på sommarlägret, och vi ser händelserna som de kunde sett ut för några 
på ön. Filmen börjar när ungdomarna, chockade över bombangreppet i 
Oslo, lugnar sina släktingar att de är långt därifrån. Den trygga 
atmosfären bryts då det hörs skott. Vi får följa Kaja i hennes kamp för att 
överleva – minut för minut.       1 tim 30 min

Med reservation för ändringar

Tisdagsbio
4 dec - Guernseys litteratur- och potatisskalspajssällskap
London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet får ett brev från en 
medlem av en mystisk litteraturklubb startad på den tidigare 
nazi-ockuperade ön Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger bakom brevet 
bestämmer hon sig för att besöka ön. Där möter hon de härligt 
excentriska medlemmarna i Guernseys litteratur- och 
potatiskalspajssällskap vilket kommer att förändra hennes liv för alltid. 
Entré 70 kr

Föreställning 
18 sep - Lena Lövdahl tolkar Bellman 
Lena Lövdahl tolkar kända och okända sånger ur Bellmans värld till en 
trolskt klingande mandola. Den gustavianska tidens upplysning, förfining 
och koketteri blandas med frustande livsglädje, hejdlös galghumor och 
dödens obeveklighet. Låt er betagas av 1700-talets Stockholm med dofter, 
smaker, förälskelser och slagsmål! 
Ett samarrangemang med ABF Hultsfred        Entré 100 kr

Tisdagsbio
20 nov - I Am Not A Witch
9-åriga Shula anklagas för häxeri och tvingas välja mellan att förvandlas 
till en get eller att skickas i häxläger. Hon väljer det senare. 
Walesisk-zambiska Rungano Nyonis extraordinära långfilmsdebut tar sig 
an såväl zambisk tradition som västerländsk exotifiering med god portion 
humor och skärpa. Filmen hade världspremiär på Cannes filmfestival och 
belönades med pris för Bästa debut på Stockholms filmfestival. 
Entré 70 kr

Tisdagsbio
25 sep - Charmören – Danskt drama 
Iranske Esmail håller på att bli utvisad från Danmark och 
kämpar desperat för att få stanna i landet. Strategin är att 
hänga på barer i hopp om att hitta en dansk kvinna att gifta sig
med. Helt oväntat blir han hals över huvud förälskad i Sara, 
som dessvärre inte alls är lösningen på hans situation. 
Tiden börjar rinna ut och ouppklarade händelser från det 
förflutna är honom hack i häl.

Föreläsning
27 nov - ”Min man blev min fru” 
Med Nathalie och Mia Ålund
Hon föddes som Niklas och blev Nathalie mitt i livet. 
En omtumlande livsresa som inneburit stora känslor av sorg, 
skuld, lättnad och glädje. Och en stor omställning för alla i 
omgivningen – familj, vänner och arbetskamrater. 
Under kvällen berättar makarna Nathalie och Mia Åhlund, 
om processen som både har varit krävande och stärkt dem som par och som familj.
Entré 80 kr
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Tisdagsbio
23 okt - Lady Bird
17-åriga Christine ”Lady Bird” McPherson kämpar emot, men är 
oundvikligt lik sin mamma som hon har ett dramatiskt och turbulent 
förhållande med. Mamman jobbar som sjuksköterska och arbetar 
outtröttligt för att hålla familjen uppe efter att Lady Birds pappa förlorat 
sitt jobb. Lady Bird drömmerom ett helt annat, artistiskt, spännande liv. 
Filmen utspelar sig 2002 i Sacramento, Kalifornien, i ett snabbt skiftande 
amerikanskt ekonomiskt landskap, och skildrar en uppväxt med relationer 
som formar och  övertygelser som definierar den plats som heter hemma.
 - Entré 70 kr

Tisdagsbio
30 okt - Den syriska förlovningsringen
Therese är frun till en borgmästare i en liten by i Libanon. Hon har höga 
förväntningar inför ett stundande besök från dotterns blivande man och 
hans familj. Thereses bror, som dog i en syrisk explosion för 20 år sedan 
är fortfarande högst närvarande i huset genom de stora fotografier av 
honom som finns uppsatta överallt. Therese är förväntansfull inför besöket 
– tills hon plötsligt upptäcker att hennes efterlängtade gäster kommer just
från Syrien. Språk: Arabiska – textad till svenska - Entré 70 kr      

Föreläsning
2 okt - Arkan Asaad
Arkan Asaad är född 1980 i den kurdiska delen av norra Irak och kom till 
Sverige 1984 tillsammans med sin familj. Han har studerat på Stockholms
Filmskola, är flerfaldig svensk mästare i Taekwondo har arbetat med 
radioprogrammet Underlandet i P3.
Arkan debuterade som författare med romanen”Stjärnlösa nätter”. 
En berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv. För den fick han 
Stiftelsen Teskedsordens bokpris 2011 med motiveringen: 
”Ett starkt vittnesmål om kollisionen mellan en far och son och mellan 
västerlandets tro på individualitet och mellanösterns starka familjetradition. 
Men också en berättelse om en ung mans dröm att välja sin hustru av kärlek 
– en frihetsdröm som nästan kostar honom livet” 
Arkan har sedan den gavs ut varit ute och pratat om boken och om ämnet.
Uppföljaren ”Blod rödare än rött” - En berättelse om mod, smärta och vägen till försoning - gavs 
ut 2014. Nu är Arkan aktuell med den tredje boken ”Bortom solens strålar”, den bok som 
sammanlänkar de två tidigare.- Entré 80 kr

Tisdagsbio
9 okt - Mot solnedgången
Misako skriver filmtolkningar för synskadade. Med en blick som ständigt 
iakttar sin omgivning ser hon nyanser som ingen annan. På en filmvisning 
träffar hon fotografen Masaya, vars syn håller på att bli sämre och sämre. 
Tillsammans lär de sig se världen genom nya ögon.
Cannes-prisade regissören Naomi Kawase, som bland annat låg bakom 
hyllade Under Körsbärsträden, visar återigen att hon är en mästare på att 
skapa stora berättelser med små medel. - Entré 70 kr     

Konsert
16 okt - Trio Mé Bumba, Carl Erik Thörn och Adorena Thörn

CARL ERIK THÖRN var en av de mest bokade artisterna i Folkparkerna 
och mest återkommande sångarna på svensktoppen med 100-tals 
bokningar under sommarna. Hans kända hits för att nämna några är, 
Jag Vill Dansa Med Dig, Säg Vackra Små Ord Till Mig, 
Det Finns Ingen Annan, När Morgonen Gryr, Små Ord Om Kärlek, 
Mamy Blue, etc. Låtarna finns även på Youtube och Carl Eriks hemsida. 

ADORENA THÖRN:
Sångerska och kompositör med låtar spelade på Sveriges Radio och 
utomlands. Tre av hennes låtar har legat på topp 10 listan på 
Music World Radio i England i flera veckor, år 2011. 
”We Are Unique Creation” med Carl Erik Thörn är en av dem. 

TRIO ME’ BUMBA:
Den välkända svenska musikgruppen bildades i Maj 1957 på Söder 
i Stockholm. Medlemmarna sedan start är Jan Harg, 
Bertil Lindholm, Tommy Wener och Jan-Erik ”Bumba” Lindqvist. 
Entré 100 kr

Tisdagsbio
6 nov - Vad ska folk säga? 
Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. 
Hemma följer hon strikt familjens pakistanska traditioner, 
men med sina vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. 
När hennes pappa kommer på henne med att ha en pojkvän, 
skickas hon till Pakistan – ett land där hon aldrig tidigare varit. 
Berättelsen är baserad på regissören Iram Haqs egna 
erfarenheter. 
Vinnare av Publikpriset på Göteborg Film Festival 2018. - Entré 70 kr

Humorföreställning
13 nov - SELFIE - en skev självbild
Komikern Martin Svensson som gjorde succé med ”Femtio, frånskild 
och förvånad” fortsätter att gräva där han står, med igenkänning och 
värme. Nu är han 55+ och tar sig an vår självbild, hur vi uppfattar oss 
och hur vi vill uppfatta oss själva.
”Ibland tror jag att det är mer fel på min spegelbild än min självbild. 
För inte kan väl den där 55+ mannen i spegeln vara jag?”
Hur uppfattar vi oss? Vilken bild vill vi ge av oss? Hur uppfattar andra 
oss? Hur förhåller vi oss till selfies och sociala medier? Martin känner 
inte igen sig i den mansbild som visas fram. Så vem är han som pappa? 
Som svensk? Som vit, medelålders man? Som ”snart 60”? 
Vi utlovar ännu en humoristisk föreställning med massor av skratt, igenkänning, sånger och finur-
ligheter i Martin Svenssons anda. Medverkande musiker: Arja Jantunen - Entré 100 kr


