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Jubileum 60 år

Byggnadsföreningen Hemmet upa heter föreningen som driver Eklunda. Föreningen grundades 1924
av sågverksarbetare.
De köpte huset Eklunda 1918 av Henrik Andersson som byggde huset 1912-13.
I huset fanns några lägenheter, det bedrevs bio, revy och teaterverksamhet samt dans. En kall februaridag
1958 brann huset ner. Det nya Eklunda reste sig som fågeln Fenix ur askan och var klart för invigning redan
i september 1959. Det är 60 år sedan dörrana öppnades och pubiken fick en helg som erbjöd både teater
och bio. Detta vill vi fira med några jubileumsdagar 6-9 sep med flera olika inslag.
Vi börjar med en teaterföreställning på fredagen 6 sep. “Till min kära fiende” kan beskrivas som en
brevroman i pjäsform, inte helt olikt A.R. Gurneys Love Letters, där två skådespelare läser brev och annan
korrespondens. Pjäsen är skriven av Bill Corbett och översatt till svenska av Johker Scenkonst.
Lördagen 7 sep erbjuder vi Konsert med André Rieu - “Shall we dance?” En inspelning som gjordes
under sommaren 2019.
Söndagen 8 sep bjuder på två filmer. Den härliga barnfilmen “Dunderklumpen” som visas kl 13 och 15.
På kvällen kl 18 visas “En djungelsaga” av Arne Sucksdorf, samma film som visades 1959 när det
nya Eklunda invigdes.
Vi förlänger jubileumshelgen till måndag 9 sep med en konstfilm “Gauguin på Tahiti - Ettt förlorat paradis”
Alla föreställningar har under helgen rabatterade priser. Vi tackar Kinda-Ydre Sparbank för bidraget
som gör det möjligt.
Under hösten kommer vi även att prova på nya evenemang i Eklunda så som konsert och balett.
Håll koll på vår information i Eklunda-bladet, facebook och ansagstavlor.
Hjärtligt välkomna önskar en pigg 60åring - Eklunda Bio.

Eklunda bio • Bonäsvägen 19 Bestorp • www.eklundabio.se
DETTA INFORMATIONSBLAD SPONSRAS AV

Gillbergagatan 45C LINKÖPING
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Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Till min kära fiende
Fredag
100:- (jubileumspris)

6/9 			
kl 19.00
Barntillåten

Teater

Eklunda

60 år

Till min kära fiende kan beskrivas som en brevroman i pjäsform, inte helt olikt A.R. Gurneys Love Letters,
där två skådespelare läser brev och annan korrespondens. Den handlar om Alexander, en bortskämd
förmögen ung man som träffar sin överkvinna Ylva, en fotokonstnär som brottas med sin skaparångest.
Det är två helt olika världar som möts när Alexander skickar ett reklamationsbrev som resulterar i att
Ylva får sparken från sitt jobb, och deras liv tar en helt oväntad vändning. Vi får följa deras allt mer absurda
brevväxling medan deras känslor pendlar mellan hat och kärlek. Men var kommer det att sluta??
Pjäsen är skriven av Bill Corbett och översatt till svenska av Johker Scenkonst.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

André Rieu - Shall we dance
Lördag
100:- (jubileumspris)

7/9 			
kl 19.00
Barntillåten

Konsert

Eklunda

60 år

LIVEPABIO.SE

Häng med ”valsens kung” på en färgsprakande konsert med valsen i fokus. Följ med till världsstjärnan
André Rieus spektakulära årliga sommar-konsert på det vackra medeltida torget i hemstaden Maastricht.
Hans 60-mannaorkester med gäster spelar upp till dans tillsammans med 100 dansare.
I år är temat Rieus favoritgenre: valsen.André Rieu är en av världens mest populära musikartister.
Tillsammans med sin Johann Strauss Orchestra har han gjort sin unika blandning av klassiskoch valsmusik så framgångsrik att han är i nivå med några av de största pop- och rockartisterna.
Rieu har sålt över 40 miljoner cd- och dvd-skivor och har tilldelats mer än 500 platinumskivor
och 270 guldskivor.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Dunderklumpen

Söndag 		
8/9		
kl 13.00 & 15.00
Barn under 12 år gratis 		
Barntillåten
Över 12 år 60:- (jubileumspris)

Eklunda

60 år

Klassisk barnfilm
om figuren Dunderklumpen, av
Beppe Wolgers och animatören
Per Åhlin, som blandar animation
och spelfilm, saga och realism,
vemod och humor.
Tidlös barnfilmsklassiker med
oförglömlig musik av Toots
Thielemans, som vid premiären
drog en jättepublik till biograferna.
I slutet av 60-talet var animerad
film en lyx sällan förunnad svenska
barn. På biograferna visades ibland
Disneyfilmer och i den enda tvkanalen sändes Kalle Anka och
hans vänner på julafton samt om
jullovsmorgnarna förekom tecknade
serier – mycket mer än så var det
inte. Att tecknaren, illustratören och
dekormakaren Per Åhlin 1970
inledde arbetet med en långfilm
som blandade animation och
live-action var smått sensationellt.
Dunderklumpen bygger på en
sagobok av den vid den här tiden
enormt folkkäre författaren, komikern och skådespelaren Beppe Wolgers som efter tvprogrammet Beppes
godnattstund var något av en drömpappa för barn i Sverige. Per Åhlin läste boken och blev inspirerad.
Han och Beppe reste runt i Jämtland, i trakterna kring Ströms vattudal där Beppe hade sitt sommarställe
och där filmen kom att spelas in. Beppe skrev manus och spelade en av filmens icke-tecknade huvudroller.
Den andra spelas av hans son Jens.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

En djungelsaga

Söndag 		
8/9 		
60:- (jubileumspris)				

kl 18.00
Barntillåten

Arne Sucksdorffs skildring av muriafolket i Indien, om pojken Chendru och
hotet från vildmarken, personifierad av
en leopard. Musik av Ravi Shankar.
Filmen inleds med att Sucksdorff introducerar oss för Indiens urinvånare,
Murias. De lever i ett djungelområde
och är mer eller mindre obekanta med
egoism och framhåller den kollektiva
lyckan som den viktigaste. Sucksdorff
uttrycker en förhoppning om att publiken - när filmen är slut - inte kommer se
Murias som exotiska främlingar, utan
som vänner och medmänniskor.
I centrum för berättelsen står pojken
Chendru, som tar hand om en
leopardunge, samt Ginjo och hans
hustru Riga. Ginjos vardag består av
plöjning men också kamp mot vilddjur
som leoparder och tigrar.
Sucksdorff har ett fint öga för detaljer
och traditioner. I flera scener visar han
hur människor umgås och hur deras
seder ser ut. Kameraögat följer pojkar
och flickor i försiktiga försök att närma
sig varandra. Sagor och myter om
jordgudinnor, andar och andra varelser
berättas såsom de alltid berättats i
flera generationer före Ginjos.

Eklunda

60 år

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Gauguin på Tahiti –
Ett förlorat paradis

Konst

Måndag 9/9 			
kl 19.00
100:- (jubileumspris) Barntillåten
Paul Gauguin är en av den moderna konstens främsta föregångare.
År 1891 lämnade han allt i Frankrike för att återuppfinna sitt måleri på
Tahiti. Följ med på en resa till Gauguins förlorade paradis.
Paul Gauguin var en fransk målare, skulptör och grafiker. Hans tavla
Nafea Faa Ipoipo såldes år 2015 för 300 miljoner dollar, vilket gör den till
ett av de dyraste konstverken genom tiderna. Han var först
impressionist men utvecklade en dekorativ stil med långtgående förenkling, hela färgplan, starka konturer,
den så kallade primitivismen och postimpressionism.
LIVEPABIO.SE

År 1890 lämnade hans fru honom och tog med sig barnen. Hans gamla vän Vincent van Gogh dog. Hans
karriär som konstnär stagnerade. Och han var pank. Han bestämde sig för lämna allt och återuppfinna
det västerländska måleriet.
1891 reste han från Frankrike till Tahiti. Det blev början på en resa
som ledde konstnären till civilisationens utposter, på jakt efter
människans ursprunglighet.
Vi besöker platserna och får ta del av hans kända verk
på Metropolitan Museum, Chicago Art Institute,
National Gallery of Art och Bostons Museum of Fine Arts.
Gauguin på Tahiti – ett förlorat paradis, är första Konst på bio
för säsongen 2019-2020.

438 Dagar

Söndag 		
15/9 		
90:-		
XX år

Eklunda

60 år

kl 18.00

Journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson sätter allt på spel
när de korsar gränsen mellan Somalia och Etiopien. De vill undersöka
hur jakten på olja drabbar befolkningen och med egna ögon ta reda på
sanningen. Fem dygn senare ligger de skjutna i öknen och en annan
historia tar sin början.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Hasse och Tage En kärlekshistoria
Tisdag
90:-

17/9 			
7 år

kl 19.00

Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. Deras filmer,
revyer, sånger och böcker påverkade en hel nation och var limmet som
höll ihop folkhemmet. Som komikerduo förenade de högerspöken och
anarkister i skratt. När Tage dör i förtid förlorar hans barn en pappa,
Hasse en fadersfigur och hela Sverige en landsfader. Och när Palme dör
bara månader efter Tage börjar det svenska folkhemmet falla i bitar.
För första gången öppnar familjerna Alfredson och Danielsson upp
arkiven och ger oss exklusiv Åtkomst till deras berättelser, fotografier
och inspelningar.

H&T_70x100_POSTER_20190701_1852.indd 1

2019-07-03 09:57

The Angry Birds Movie 2 (sv tal)
Söndag
70:-

22/9 			
7 år

kl 15.00

Dom arga fåglarna och de gröna grisarna tar sin konflikt till en helt ny
nivå i nya THE ANGRY BIRDS MOVIE 2. Ett nytt hot dyker upp och
försätter både Fågelön och Grisön i fara. Red, Chuck, Bomb och Mäktiga
Örnen rekryterar Chucks syster Silver och förenar sig med sina värsta
ovänner, grisarna, för att tillsammans rädda sina hem.

Angel has fallen
Söndag
90:-

22/9 			
15 år

kl 18.00

Secret Service agenten Mike Banning har blivit oskyldigt anklagad för att
ha försökt mörda presidenten och måste till varje pris försöka avslöja det
verkliga hotet och rentvå sig själv. I sina försök att avslöja allt så måste
han undvika sin egen organisation och FBI.

DAG DATUM KL 00.00
DAG DATUM KL 00.00
DAG DATUM KL 00.00

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Miles Davis: Birth of the Cool
Tisdag
90:-

24/9 			
XX år

kl 19.00

Trumpetaren Miles Davis var en egensinnig naturkraft, själva förkroppsligandet av begreppet cool. Det centrala temat i hans liv var hans
rastlösa beslutsamhet att bryta mot regler och leva livet på egna villkor.
Vi får uppleva arkivbilder, privata filmer och intervjuer med några av
världens främsta musiker, för att undersöka mannen bakom musiken
och varför Davis än idag är en relevant röst.

EN FILM AV STANLEY NELSON

MILES DAVIS: BIRTH OF THE COOL - THEATRICAL KEY ART
1.4.19

20

LIVEPABIO.SE

Tre sekunder
Söndag
90:-

29/9 			
XX år

kl 18.00

Peter Koslow arbetar som informatör åt polisen. Efter att ett uppdrag
slutat i att en polis dödats tvingas han gå fängelse för att fortsätta infiltrera
maffian. Frågan är hur länge han kan hålla sitt uppdrag hemligt och vad
händer om han avslöjas?
Filmen är baserad på den bästsäljande boken med samma namn
av Anders Roslund och Börje Hellström.
COSTUME
DESIGNER

FRÅN PRODUCENTEN AV SICARIO OCH JOHN WICK
THE FYZZ and THUndER ROad FILMS pRESEnTS In aSSOcIaTIOn wITH EndEaVOR cOnTEnT a FYZZ pIcTURES and THUndER ROad FILMS pROdUcTIOn pROdUcEd In aSSOcIaTIOn wITH MaddEM FILMS LIMITEd
ROSAMUND PIKE JOEL KINNAMAN COMMON ANA DE ARMAS and CLIVE OWEN “THE INFORMER” DICASTIRECTORNG COLIN JONES HAIR &DESIMAKEUPGNER NIAMH MORRISON PRODUCERLINE MARSHALL LEVITEN SUPERVIMUSISORC CHRIS PICCARO MUSIORIGICNBYAL WILL BLAIR and BROOKE BLAIR
DIRECTOR OF
EXECUTIVE
MOLLY EMMA ROWE EDITOR JOB TER BURG acE ncE PRODUCTIDESIGNERON MARK SCRUTON PHOTOGRAPHY
DANIEL KATZ PRODUCERSCO- ARNAUD LANNIC BABAK EFTEKHARI PRODUCERS
JONATHAN FUHRMAN ALEX WALTON OLLIE MADDEN ANDERS ERDEN ANDREA SCARSO SIMON WILLIAMS
JEFF RICE GABRIEL NAPORA YAS TAALAT ROWAN JOFFE LEE BRODA SHAUN SANGHANI VISHAL RUNGTA SHELLEY BROWNING PRODUCEDBY BASIL IWANYK ERICA LEE MARK LANE ROBERT JONES JAMES HARRIS WAYNE MARC GODFREY
BASED ON
SCREENPLAY
DIRECTED
THE NOVEL “THREE SECONDS” bY ANDERS ROSLUND and BORGE HELLSTROM
BY MATT COOK and ROWAN JOFFE and ANDREA DI STEFANO BY ANDREA DI STEFANO
© Wild Wag Films Production 2018

13 SEPTEMBER

Toy Story 4 (sv tal)

DET STÖRSTA ÄVENTYRET

Söndag
70:-

6/10 			
7 år

kl 15.00

Woody har alltid känt sig säker på var han hör hemma och att hans
viktigaste uppgift är att ta hand om sitt barn, vare sig det är Andy eller
Bonnie. Så när Bonnies nya hemmagjorda leksak Gaffe kallar sig själv för
sopa och inte leksak, tar Woody på sig uppgiften att visa Gaffe varför det
är så underbart att vara en leksak.
Men när Bonnie tar med hela gänget på familjens campingutflykt blir det
en oväntad omväg för Woody som gör att han träffar sin sedan länge
försvunna vän Bo Peep. Efter många år på egen hand är hon mycket
tuffare än hennes ömtåliga yttre låter påskina. Woody och Bo Peep
BIOPREMIÄR 30 AUGUSTI
upptäcker att de lever helt olika liv, men snart inser de att det är det minsta av deras problem.
DisneySverige

©2019 Disney/Pixar

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Downton Abbey
Söndag
90:-

WE’VE BEEN
EXPECTING YOU

6/10 		 kl 18.00
7 år

Nu återkommer de populära karaktärerna från den omtyckta serien
Downton Abbey i en helt nyskapad film. Filmen fokuserar på familjen
Crawley, en rik ägare till en det edwardianska lantgodset Downton Abbey
på den engelska landsbygden i början av 1900-talet. Denna gång blir de
överraskade av ett storslaget, kungligt besök och får hantera
utmaningarna som kommer med det.

biopremiär 13 september

METALLICA & SAN FRANCISCO
SYMPHONY: S&M²
Konsert
Onsdag
120:-

9/10 			
kl 19.00
Barntillåten

Under två utsålda kvällar på San Francisco Chase Center spelar Metallica
in en konsertfilm tillsammans med San Francisco Symphony Orchestra.
Nu visas konserten hos oss på Eklunda Bio.
I september är första gången på tjugo år som Metallica återskapar känslan
från bandets banbrytande live-album S&M. Under två kvällar spelar de
in en konsert som består både av låtar från albumet och nyare Metallicalåtar, specialarrangerade för detta unika sammanhang. I oktober visas
denna inspelade konsert på biografer över hela världen.
Konsertfilmen inleds med en filmad introduktion av bandet som bara visas
på bio.

En komikers uppväxt
Söndag
90:-

13/9 			
XX år

JONAS GARDELLS

kl 18.00

Tolvårige Juha Lindström är klassens clown i förorten Sävbyholm på
70-talet. Att vara rolig är det enda sättet för honom att bli bekräftad på och
han gör allt han kan för att passa in i den sociala hackordning som råder
i skolan. Genom Juha får vi lära känna hans mamma Ritva, pappa Bengt,
lillasyster Marianne och klasskamraterna förstås: bästa vännen Jenny,
som har ett fult hårspänne i sitt stripiga hår och som Juha skäms för.

Regi ROJDA

SEKERSÖZ

JOHAN RHEBORG och LOKE HELLBERG

ULLA SKOOG KLARA ZIMMERGREN FREDRIK HALLGREN MARIA SID JAKOB EKLUND
MANUS

JONAS GARDELL BASERAT PÅ EN BOK AV JONAS GARDELL REGI ROJDA SEKERSÖZ PRODUCENT MARTIN PERSSON LINJEPRODUCENT MIA WELIN EXEKUTIVA PRODUCENTER MIIRA PAASILINNA, MATS ALDERS
ANNA CRONEMAN, PETER POSSNE OCH JENNY STJERNSTRÖMER BJÖRK D.O.P. ERIK MOLBERG HANSEN, FSF PRODUKTIONSDESIGNER TERESA BEALE KOSTYMDESIGNER KICKI ILANDER
MAKE-UP ARTIST ANNACARIN LOCK KLIPPARE FREDRIK MORHEDEN, SFK CASTING LOTTA FORSBLAD LJUDDESIGN CHRISTIAN HOLM KOMPOSITÖR JEAN PAUL WALL GRAFIK LÖNEGÅRD & CO

SAMPRODUCENTER

PRODUCERAD AV

ANAGRAM I SAMPRODUKTION MED FILM I VÄST, SVT, SF STUDIOS OCH BELGA PRODUCTIONS MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET FILMKONSULENT CALLE MARTHIN, NORDISK FILM OCH TV FOND OCH I SAMARBETE MED C MORE OCH YLE

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Pradomuseet –
En samling underverk
Tisdag
120:-

Konst

15/10 			
kl 19.00
Barntillåten

I samband med Pradomuseets 200-årsjubileum är denna dokumentär
den första filmiska resan genom rum och berättelser från ett av de mest
besökta museerna i världen. Följ med på en guidad tur med
Oscarsvinnande skådespelaren Jeremy Irons.
En detaljerad inblick i ett av världens mest berömda museer. Samlingarna
med över 8 000 konstskatter är en trollbindande upplevelse som drar
närmare tre miljoner besökare till Madrid varje år
Pradomuseet är ett av världskonstens tempel. Samlingen berättar historier
om kungar, drottningar, dynastier, krig, nederlag och segrar. Detta arv är universellt och omfattar mästerverk
av Vélazquez, Rubens, Titian, Mantegna, Bosch, Goya, El Greco och många fler.

Fåret Shaun: Farmageddon
Söndag
70:-

20/10 			
XX år

kl 15.00

Fåret Shaun är tillbaka med ett nytt äventyr. Den här gången kraschlandar
en utomjording på gården och fåret Shaun tar på sig uppgiften att se till att
den kommer hem igen innan en ondskefull organisation kan fånga den.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Ad Astra
Söndag
90:-

20/10 			
XX år

kl 18.00

Astronauten Roy McBride (Brad Pitt) färdas till solsystemets yttersta delar
för att försöka hitta sin försvunne far. Hans resa kommer att avslöja
hemligheter som sätter mänsklighetens existens på prov och samtidigt
ifrågasätter vår plats i universum.

Tills Frank skiljer oss åt
Söndag
90:-

27/10 			
XX år

kl 18.00

Vera börjar närma sig sin 40-Årsdag och har tröttnat pÅ singellivet och
längtar efter den stora kärleken. Hon är visserligen dödligt kär i sin
charmige kollega Frank, men han har redan en tjej... Hennes livscoach
börjar tröttna och tycker det är dags att Vera sänker sina krav, mållåser
på en hyfsad kille och sätter fart på sitt liv.
En komedi om beslutsångest, längtan efter att hitta den rätte och om hur
små vita lögner leder till oväntade situationer utom all kontroll.

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

EKLUNDA BIO 60 ÅR
1959 - 2019
* Jubileumspriser
Fre
6/9 Till min kära fiende
Teater *100:Lör
7/9 André Rieu - Shalll we dance?
Konsert *100:Sön 8/9 Dunderklumpen (Barn under 12 år gratis entre*)
*60:Sön 8/9 Dunderklumpen (Barn under 12 år gratis entre*)
*60:Sön 8/9 En djungelsaga		
*60:Mån 9/9 Gauguin på Tahiti - Ett förlorat paradis
Konst *100:Sön 15/9 438 Dagar		
90.Tis
17/9 Hasse och Tage - En kärlekshistoria		
90:Sön 22/9 The Angry Birds Movie 2 (Sv tal)		
70:Sön 22/9 Angel has fallen		
90:Tis
24/9 Miles Davis: Birth of the Cool		
90:Sön 29/9 Tre sekunder		
90:Sön 6/10 Toy Story 4 (sv tal)		
70:Sön 6/10 Downton Abbey		
90:Ons 9/10 Metallica & San Francisco Symphony: S&M2		
120:Sön 13/10 En komikers uppväxt		
90:Tis 15/10 Pradomuseet - En samling underverk
Konst
120:Sön 20/10 Fåret Shaun: Farmageddon		
70:Sön 20/10 Ad Astra		
90:Lör 26/10 Manon
Opera
275:Sön 27/10 Tills Frank skiljer oss åt		
90:-

19.00
20.00
13.00
15.00
18.00
19.00
15:00
19:00
15:00
18:00
19:00
18:00
15:00
18:00
19:00
18:00
19:00
15:00
18:00
19:00
18:00

Barnt
Barnt
Barnt
Barnt
Barnt
Barnt
XX år
Barnt
7 år
15 år
XX år
XX år
7 år
7 år
Barnt
XX år
Barnt
XX år
XX år
Barnt
XX år

XX år = Filmbolaget har ännu inte meddelat vilken åldersgräns filmen kommer att få.
Resevation för ändringar av tider mm. För att säkerställa evenemangens tider se vår
hemsida

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

