
 Tisdagar på Valhall

tisdagar kl.18.30
16 januari - 24 april

Sammarrangemang med Kultur- och fritid • Rio-Bio • ABF • Riksteatern

Vårprogram  2018
Kulturarrangeman & Tisdagsbio 

Tisdagsbio 70 kr, Föreställningar 100 kr Kontant eller Swish , Övriga studerande Campus 50kr

Barn och skolungdom t.o.m gymnasiet i sällskap med vuxen eller lärare 30 kr 

Mer info: hultsfred.se/kultur & riobiohultsfred.se

ingela heldebro@hultsfred.se

10 april  Vad döljer du för mig? - Italienskt drama 
En varm sommarkväll samlas ett antal par och singlar för att 
avnjuta en god middag tillsammans. De har känt varandra i 
åratal och borde veta det mesta om varandra. Men gör de 
verkligen det? Plötsligt får en av dem idén att testa ett socialt 
experiment. De ska alla lägga upp sina mobiltelefoner på 
bordet, varefter alla får ta del av samtliga samtal och sms som 
dyker upp under kvällen! Det blir en kväll som ingen av 
dem någonsin kommer att glömma. 

Biljett 70 kr, 1 tim 37 min från 15 år. 

16 jan Jordgubbslandet - Polskt/Svenskt drama 
15-årige Wojtek åker till Sverige från Polen med sina 
föräldrar för att plocka jordgubbar. De kommer till en 
gård på Listerlandet i Blekinge. Där får Wojtek snart 
kontakt med bondens dotter, Anneli. De två 
tonåringarna börjar träffa varandra i smyg. 
Ett förhållande som kompliceras av ojämlikhet.              Biljett 70 kr, 1 tim 33 min 11 år

6 feb  Korparna - Svenskt drama 
Agne sliter hårt för att få gården att gå runt. Ett arbete 
som nöter på honom både fysiskt och psykiskt. Pressen
ökar ytterligare när arrendeägaren vill modernisera och 
hotar att säga upp arrendet. Agnes familj har brukat 
gården i generationer och han har tagit för givet att 
äldste sonen Klas ska ta över när han själv inte längre
orkar.                                           Fri entré, 1 tim 47 min, från 11 år

Tisdagsbio

23 jan  50 Vårar - Fransk komedi/drama 
50 år, nyskild, arbetslös och snart mormor. Aurore står
 inför en helt ny fas i livet. Att klara sig själv och ha lite 
knackigt med pengar är hon van vid. Men åldern… 
När hon av en händelse springer in i sin gamla 
ungdomskärlek bestämmer hon sig. Hon vägrar att 
acceptera att livet är slut. Det är kanske nu det börjar?    Biljett 70 kr, 1 tim 29 min 11 år

Tisdagsbio

27 mars Föregångerskan  
Det närmar sig hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten. 
I Föregångerskan ser vi Catherine Westling i en ny monolog 
som med humor och frenesi berättar en historia om kampen 
för en rättighet som vi ofta tar för givet men som vi idag mer 
än någonsin måste värna om. Hur var det i den brinnande 
kampen för den kvinnliga rösträtten? Vad hände efteråt? Vad 
har hänt på de här hundra åren? Med avstamp i professor 
Christina Florins forskning om den Växjöbaserade fysikern Gulli Petrini, en stark kämpe i 
rösträttskampen, berättas här på ett spetsigt, roligt och eldande sätt historien om nu och då 
och det som händer där emellan… 
Entré 100 kr

Teater

Temakväll Vatten

17 april Tema vatten 
En informationskväll för allmänheten med tema vatten. 
Alla människor behöver rent vatten. Men runt om i världen är 
det en bristvara och många har inget annat val än att dricka 
smutsigt vatten. Brist på rent dricksvatten, toaletter och god 
hygien gör att sjukdomar sprids och att människor dör.
initiativtagare till kvällen är Röda Korset som jobbar för att ge människor rent vatten och god 
sanitet. Även lokal information gällande vatten, vattenbrist, krisberedskap mm.          Fri Entré

24 april Anders Anton Trio Taube
Tillsammans ger vi er musikglädje med Evert Taubes mustiga 
sjömansvisor, romantiska valser och målande natur-
beskrivningar. Kom och lyssna eller sjung med!
Medverkande: Anders Anton: sång och gitarr,
Lelo Nika jr: dragspel och Jesper Nordberg: kontrabas
Entré 100 kr

Konsert

Med reservation för ändringar



 

Med reservation för ändringar

Tisdagsbio

6 mars Kvinnan från Brest 
På ett sjukhus i Brest upptäcker en lungspecialist, en direkt 
koppling mellan en mängd tvivelaktiga dödsfall och ett av 
staten godkänt preparat för diabetiker. Då ingen till en början 
vill lyssna på hennes varningar går hon vidare på egen hand 
och undersöker kopplingen mellan preparatet och dödsfallen. 
Hennes avslöjanden har skakat om hela läkemedelsindustrin i 
Frankrike och tvingat fram nya rutiner för att undvika att 
någonting liknande händer igen. 
Baserad på boken ”Mediator 150 mg” av läkaren Irène Frachon 
som skrev ned historien om sin kamp mot myndigheterna. 
Hennes historia har beskrivits som en fransk ”Erin Brockovich”
.                 Biljett 70 kr, 2tim 8min Från 15 år 

Med reservation för ändringar

20 feb Ta hand om mamma - Iranskt drama 
Niloofar, en kvinna i 30-årsåldern som driver ett skrädderi 
samtidigt som hon tar hand om sin gamla mamma. 
När luftföroreningarna i Teheran stiger anser läkarna att 
mamman av hälsoskäl måste lämna staden. Niloofars bröder 
tar för givet att det är hon som ska lämna allt och följa med 
mamman till landet. Det betyder att hon måste stänga sin 
butik och dessutom lägga ner en spirande kärlekshistoria. 
Niloofar är yngst och van att lyda sina bröder, men nu 
bestämmer hon sig för att sätta sitt eget liv först.                 

              Biljett 70 kr, 1 tim 24 min från 11 år 

Konsert

 
Teater

Tisdagsbio

13 feb  OLD SCHOOL SESSIONS med BEATA BERMUDA
Efter succén med debutalbumet - Beata Bermuda (2014) 
med egenkomponerat material kommer nu en skiva med 
musik som de alla tre gemensamt delar som en stadig grund. 
Svensk traditionell folkmusik. 
Beata Bermuda är trion som med sin nyskapande indie/folk 
tagit Sverige, Europa och världen med storm. 
Med succé-turnéer i USA, Tyskland och Norden i bagaget är 
Beata Bermuda ett av Sveriges mest intressanta band på 
folkscenen just nu. Suggestiva skandinaviska klanger och 
samhällsreflekterande texter skapas av tre röster och tre fioler. 
Konserten är en del av promotionturnén för det nya albumet 
OLD SCHOOL SESSIONS 
inspelad 2017 på Old School Recordings i Järvsö

Medverkande: Samantha Ohlanders - fiol/altfiol, 
          Hanna Andersson - fiol/altfiol
Entré 100 kr     Linnea Aall Campbell - fiol/altfiol           Samarrangemang med ABF

27 feb BULL - En nyskriven och skrämmande aktuell pjäs om mobbning, makt 
och trakasserier. På ett gripande och rappt vis skildrar BULL hur män och kvinnor 
använder ord, handlingar och sina kroppar för att tillskansa sig en högre position i 
gruppen. Pjäsen utspelar sig i ett trångt rum på ett kontor men 
de fyra individernas beteende skulle lika gärna kunna uppstå i 
ett fikarum, på en skolgård eller ett omklädningsrum. Det är en 
stark pjäs som väcker frågor om hur vi behandlar varandra och 
vilka idéer som ligger bakom vårt beteende och vår 
människosyn. 
Samarrangemang med ABF och Riksteatern Hultsfred

Entré 100 kr

Teater/familjeföreställning - från 11 år

Tisdagsbio

13 mars  Jag är! - En historisk roadtrip om kvinnor som 

har förändrat världen. 
Historien är full av kvinnor som på olika sätt förändrat 
världen – i stort och smått. Ändå är de okända och syns 
inte i historieböckerna. Varför är det så? Hur många vet 
till exempel att världens första romanförfattare var en
kvinna. Hon hette Enheduanna och levde i 
Mesopotamien för drygt 4000 år sedan. I kilskrift 
formade hon orden: ”Jag är Enheduanna. Det jag gör har
ingen gjort före mig.” Ölands Dramatiska Teater

Ölands Dramatiska Teater: Manus: Anna Hammarstedt, Regi: Johan Bernander
Medverkande: Peter Bergared, Anna Hammarstedt
     

Entré 30 kr (Gäller både barn och för vuxna) OBS! Ej rabatt personalklubben 

20 mars On the milky road 
Varje dag korsar mjölkmannen Kosta frontlinjen på en åsna, 
mitt under det bosnisk-serbiska kriget, för att leverera det 
vita guldet till soldaterna. Han har lyckats hålla sig undan 
från kuloroch har även tur i kärlek med en kvinna från byn. 
Tills en mystisk italiensk kvinna anländer och vänder upp 
och ned på hans värld. 
Så börjar historien om en passionerad och förbjuden kärlek 
som tvingar dem båda in i ett fantastisk men farligt äventyr. 
Förenade av ödet verkar ingenting och ingen kunna stoppa 
deras vilja att vara tillsammans.             
               Biljett 70 kr,  2 tim 5 min 


