Eklunda - Bladet

E K L U N D A

Vi ber om ursäkt...

B I O

-

2-20

B E S T O R P

För tredje gången sedan vi började med digitala visningar (sommaren 2014) så var vi tvugna att ställa in en
föreställning. Vår förstärkare gick sönder precis innan visningaen av Paw Patrol, vilket gjorde att det inte blev
något ljud på filmen. Vi beslutat att göra en ny visning av den filmen 15/3 kl 15.00. Stilleståndet innan vi
fått reservdelar och monterat dem var cirka 30 timmar.
Vi vill också komentera debatten som har varit i Corren om Linköpings filmsalonger som nu mera är nedlagt.
Linköpings filmsalonger var en salong som Linköpings kommun hyrde för att visa ett bredare utbud för
Linköpings filmälskare. Där visades lite “smalare film”. Vi vill bara säga att många av dessa titlar visade vi
också i Bestorp utan ersättning från kommunen. Vi kommer försöka fortsätta hålla ett så brett utbud som
möjligt på det vi visar, actionfilmer, drama, komedier både från Sverige och utlandet. Dessutom blandar vi det
med operor, konstfilm och balett. Allt arbete på Eklunda bio görs är ideellt. Är det någon film eller annat som
ni vill tipsa oss om att visa, skicka gärna ett mail till eklunda.filmtips@gmail.com.
Hjärtligt välkomna - Eklunda Bio.

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

Sättunagatan 2 LINKÖPING
013 - 341 05 04 • www.reachtech.se

Framåt
Söndag
80:-

FRÅN SKAPARNA AV

8/3
7 år

kl 15.00

Disney/Pixar tar dig med till en fantasivärld fylld med alver där vi möter två
tonårsbröder som ger sig ut på ett extraordinärt äventyr - de vill undersöka
om det fortfarande finns magi i världen.

©2019 Disney/Pixar

Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160
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Dark Waters
Söndag
90:-

8/3
XX år

kl 18.00

En chockerande och heroisk berättelse om en advokat (Mark Ruffalo) som
genom att avslöja en mörk miljöskandal dold av ett av världens största
kemiföretag, riskerar sin karriär, sin hälsa och familj. Allt för att skipa
rättvisa åt ett samhälle som i årtionde utsatts för giftiga kemikalier.

T O D D H AY N E S

B I O P R E M I Ä R 6 M A R S

No more fucks to give
Tisdag
220:-

10/3
7 år

kl 19.00

NO MORE FUCKS TO GIVE - live inspelningen, flyttar in i biosalongen
den 8 mars som en symbol för kvinnans mänskliga värde på alla plan.
För dem som gick före och för dem som kommer efter. Till dig som skrivit
till mig att du inte vågat gå, för att gubben hemma inte gillar mig och det
jag står för. Till dig som fick stryk kvällen innan du skulle gått på
föreställningen och därför inte kunde visa dig ute. Till dig som lider av
panikångest och inte pallade arenan. Till dig som inte fick barnvakt, som
födde ett barn, var sjuk eller av andra skäl ville men inte hann se.
Gör denna dag till din. Det anstår oss inte längre att göra oss mindre än
vad vi är. Jag skapades inte av ett revben. Det fanns byggmaterial till mig
också. Nu har männen pratat sedan dinosaurierna dog ut så det här är
mina två timmar, hälsar Mia Skäringer.

OPERA PÅ BIO Flygande Holländaren
Lördag
275:-

FRÅN MET I NEW YORK

14/3
kl 18.00
Barntillåten

Opera

Richard Wagners episka klassiker livesänds från Met med Evgeny Nikitin
i huvudrollen. François Girard gjorde succé med sin blodiga version av
Wagners Parsifal på Met. Nu tar han sig an en annan Wagner-klassiker.
Evgeny Nikitin sjunger huvudrollen som holländaren, som dömts att
irra över haven i all evighet.
Wagners

Den f lygande

holländaren
LIVEPABIO.SE

Anja Kampe är den hängivna Senta, vars kärlek kan frigöra honom. Hon
är besatt av ett porträtt av den legendariske sjömannen. Därför förvandlas
Mets scen till en kolossal oljemålning. Franz-Josef Selig är Sentas far
Daland, Sergej Skorokhodov är jägaren Erik, David Portillo är Rorsman
och Mihoko Fujimura är Sentas sköterska Mary.

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

Paw Patrol
Söndag
70:-

15/3
kl 15.00
Barntillåten

Paw Patrol är den populära animerade tv-serien som nu visas på bio.
En pojke vid namn Ryder leder de 6 modiga valparna Chase, Marshall,
Rocky, Rubble, Skye och Zuma. När trubbel inträffar så är Tass Patrullen
där för att hjälpa till. Perfekt för de minsta biobesökarna!
Alla Paw Patrol-valparna är mycket glada när en biltävling med The
Whoosh kommer till Adventure Bay. Valparna hejar på The Whoosh, men
borgmästare Humdingers kusin, den fuskande Cheetah har andra planer.
Fast besluten att vinna pokalen tar Cheetah till alla slags smutsiga knep
för att se till att hon vinner loppet..

Charter
Söndag
90:-

15/3
XX år

kl 18.00

NORDIC COMPETITION

Med CHARTER tar Sameblod-regissören, flerfaldigt prisbelönade Amanda
Kernell, sig an ännu ett starkt kvinnoporträtt. Filmens berättelse följer
separerade tvåbarnsmamman Alice, som har insett att hon kommer att
förlora vårdnaden om sina två barn. I ett sista försök att vinna dem tillbaka
beslutar hon sig självsvåldigt för att hämta dem hos sin pappa och föra
bort dem till ett charterparadis på Kanarieöarna.

Like a boss
Tisdag
90:-

17/3
XX år

kl 19.00

Bästa vännerna Mia och Mel lever perfekta liv med sitt eget
kosmetikföretag som de själva byggt från grunden. Tyvärr får dem
ekonomiska problem och chansen att bli uppköpta av en stor
sminkgigant inom sminkindustrin, Claire Luna, är för lockande för att
de ska kunna säga nej. Detta sätter Mels och Mias livslånga vänskap
i fara, och skönhetsbranschen börjar bli ful?

BIOPREMIÄR 13 MARS

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

Pelle Svanslös (Sv tal)
Söndag
70:-

22/3
kl 15.00
Barntillåten

De svensk/norska halvsystrarna Tuva och Ida ger sig ut för att göra sitt
traditionsenliga vinterdyk i Nordnorge, men då händer det som inte får
hända. Ett stenras får Tuva att fastna 30 meter under vattenytan och
begraver all deras utrustning. Allt är borta och systrarna är avskurna från
omvärlden. I en kamp för att rädda sin syster pressas Ida till det yttersta
och när allt tycks förlorat är det mer som står på spel än bara överlevnad.

Spring, Uje Spring

TRIARTFILM PRESENTERAR:

Söndag
90:-

22/3
XX år

kl 18.00

Uje Brandelius självbiografiska berättelse vävs ihop med popmusik om
livet och vardagen. Det är när livet tar vändningar du inte kunde fantisera
om som frågan ställs på sin spets: vad är det som är värt nåt?
Uje Brandelius och hans familj spelar sig själva i en film som utspelar sig
under ett par sommarveckor i stockholmsförorten Bredäng..

EN FILM REGISSERAD AV HENRIK SCHYFFERT, MED MANUS AV UJE BRANDELIUS

UJE BRANDELIUS
MANUS

•

THERESE HÖRNQVIST

•

BIXI BRANDELIUS

VEGA BRANDELIUS

•

UJE BRANDELIUS, FOTO FRIDA WENDEL FSF, SCENOGRAFI MARIKA ÅKERBLOM, KOSTYM & MASK EMELIE HENRIKSSON, CASTING LINA FRIBERG, MUSIK UJE BRANDELIUS, JUNO BRANDELIUS, LJUDDESIGN ANDREAS FRANCK, KLIPPNING ADI OMANOVIC
PETER BENGTSSON, ANNELI OSCARSSON PRODUKTIONSLEDARE DOMINIQUE KAIREUS, EXEKUTIVA PRODUCENTER MALINI AHLBERG, LARS BLOMGREN, ANNA CRONEMAN, PRODUCENTER ANNA-KLARA CARLSTEN OCH TOMAS MICHAELSSON, REGI HENRIK SCHYFFERT

POSTPRODUCENTER

PRODUCERAD AV FILMLANCE INTERNATIONAL AB I SAMPRODUKTION MED SVT, MED STÖD AV SVENSKA FILMINSTITUTET/ANDERS NYLANDER

©2020 FILMLANCE INTERNATIONAL AB ALL RIGHTS RESERVED
FOTO: JOHAN PAULIN / FORM: NILLE SVENSSON

Salvador Dalí Jakten efter odödlighet

KONST PÅ BIO

Tisdag
100:-

Konst

24/3
kl 19.00
Barntillåten

Ett omfattande porträtt av mästaren Salvador Dalí och hans hustru, musa
och modell Gala, från 1929 till hans död 1989. I filmens början möter han
surrealismen och träffar Gala, som blir så betydelsefull för hans liv och
konstnärsbana.

LIVEPABIO.SE

Regissören David Pujol har haft oöverträffad tillgång till arkivmaterial, och
filmen är full av unika intervjuer, filmer och stillbilder ur konstnärens liv.
Dokumentären följer Dalí till Frankrike, USA och Spanien. Hans liv var ett
konstverk i sig självt, och intervjuerna med den karismatiske konstnären är
både förvirrande och upplysande. Hans intresse för att dekorera och bygga
om sina olika hem blir viktiga pusselbitar i hans konstnärskap.

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

Svansjön
Lördag
180:-

Balett BALETT PÅ BIO

28/3
kl 15.00
Barntillåten		
Inspelad

FRÅN BOLSJOJ

Den romantiska Svansjön är en av de mest kända och storartade
baletterna.
Tjajkovskijs mästerverk Svansjön är en gotisk fantasi. Det är också en
romantisk balettklassiker med mängder av fantastisk och välkänd musik.
I händerna på Bolsjojbaletten blir Svansjön den ultimata
balettupplevelsen.
Både handlingen och ledmotivet har omtolkats i olika filmsammanhang,
som i till exempel den hyllade Black Swan av Darren Aronofsky med
Natalie Portman i huvudrollen.

SVANSJÖN
LIVEPABIO.SE

Prinsen Siegfried förälskar sig i en vacker svan. Vad prinsen inte vet
är att svanen egentligen är en förtrollad prinsessa vid namn Odette.

Mulan
Söndag
90:-

29/3
XX år

kl 18.00

När Kinas kejsare skickar ut en order att en man från varje familj måste
tjänstgöra i den kejserliga armén för att bekämpa ett anfall som hotar Kina,
tar Hua Mulan, den äldsta dottern till en stor krigare, sin åldrande fars
plats. Utklädd till man under namnet Hua Jun blir hon prövad till det
yttersta. Det är en episk resa som kommer förvandla Mulan till en av
de största kinesiska krigarna någonsin och ge henne en hel nations
respekt... och en fars stolthet.
VÄRLDSPREMIÄR PÅ BIO ONSDAG 25 MARS

Pelle Kanin 2
Söndag
70:-

5/4
XX år

kl 15.00

I PELLE KANIN 2 - PÅ RYMMEN är det älskvärda busfröet tillbaka. Bea,
Thomas och kaninerna har skapat en fungerande familj, men hur mycket
Pelle än försöker kan han inte bli kvitt sitt rykte som bråkstake. Han ger sig
då ut på äventyr utanför trädgårdens trygga mur och hamnar i en värld där
hans busiga upptåg faktiskt uppskattas. Men när hans familj riskerar allt
för att komma och hämta hem honom måste Pelle fundera igenom vilken
sorts kanin han egentligen vill vara.

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

No time to die
Söndag
90:-

5/4
XX år

kl 18.00

I No Time To Die har Bond lämnat sin tjänst och njuter av ett lugnt liv på
Jamaica. Det blir dock kortvarigt när hans gamla vän Felix Leiter från CIA
dyker upp och ber om hjälp. Uppdraget att rädda en kidnappad forskare
visar sig bli mer förrädiskt än väntat.

3 APRIL 2020
#NoTimeToDie

007.com

Trolls 2
Annandag påsk

80:-

13/4
kl 15.00
Barntillåten

Poppy och Kvist ger sig ut på ett äventyr som kommer att föra dem långt
bortom den verklighet de förut känt till. Under resans gång kommer de att
upptäcka att de tillhör bara ett av de sex olika sorters trollfolk som bor
utspridda över sex olika länder och som är hängivna sex olika sorters
musik: Funk, Country, Techno, Klassiskt, Pop och Rock. Deras värld
kommer att bli väldigt mycket större, och väldigt mycket högljuddare, än
förut. En medlem av hårdrockens kungafamilj, drottning Barb, vill, med
hjälp av sin far kung Thrash, förgöra alla andra sorters musik så att
hårdrocken ensam kan regera. Världens öde står på spel och Poppy,
Kvist, Biggie, Chenille, Satin, Cooper och Guy Diamond ger sig iväg så att
de tillsammans kan hindra Barb från att ta över hela scenen.

ANNETTE

BILL

JOSH

BENING

NIGHY

O’CONNOR

HOPE
A FILM BY

WILLIAM NICHOLSON

GA P

Hope gap
Annandag påsk

90:-

13/4
kl 18.00
Barntillåten

Ett par besöker sin son tar en dramatisk vändning när pappan säger att
han planerar att lämna hans mor.

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

Bygdens söner - Teater LIVE på scen!

Bygdens söner

Lördag
18/4
kl 18.00
150:- vuxna
75 :- ungdom under 25 år
Åldersgräns rekomendera från 11 år

Teater
Live på scen

En ömsint landsbygdskomedi på turné genom Östergötland, med Peter Jansson i alla roller.
När Roger och Patrik var tolv år var de först på plats vid en trafikolycka och räddade ett liv tillsammans.
Den sommaren var de bygdens stolthet. Bara några månader senare var deras vänskap över för alltid.
Vad var det som hände egentligen?
Tjugofem år senare bor Roger kvar i byn, djupt rotad i jaktlaget och lanthandeln. Här bor också det lokala
kulturlivets stöttepelare Birgitta, hennes man Staffan som är expert på precis allting, och nyinflyttade f
otografen Beata som förtvivlat försöker förstå landsbygdens sociala koder.
Så flyttar Patrik plötsligt hem. Gamla spöken väcks till liv, och snart hotas Rogers plats i gemenskapen.
Peter Jansson gör en otrolig skådespelarprestation när han tar sig an alla fem roller. En rolig och ömsint
monolog om vilka vi var och vilka vi blev, och vad det egentligen är som skapar gemenskap.

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

HJÄLP!!!

Vill du vara med och se till att kulturen
finns även på landsbygden
i form av Bio, Operor mm?
Eklunda Bio söker dig
som vill vara med i vårt gäng.
Vi behöver även hjälp med
att dela ut våra informationsblad
i området runt Rängen.
Vill du eller vet du någon skolklass eller
förening som kan vara intresserad?
Givetvis mot en liten ersättning.
Är du intresserad hör av dig till
Info@eklundabio.se

MOTIONSDANS
foxtrot & bugg

Eklunda – Bestorp

Torsdagar
kl 19–21
16/1–23/4
20:-/gång

VÄLKOMNA!
Info: Tina (Catarina) Auvoja
0730-335632, catarina.auvoja@hotmail.com

Sön 8/3 Framåt
80:- 15.00
7 år
Sön 8/3 Dark Waters
90:- 18.00 XX år
Tis
10/3 No more fucks to give		
220:- 19.00
7 år
Lör 14/3 Flygande Holländaren
Opera
275:- 18:00
Barnt
Sön 15/3 Paw Patrol		
70:- 15.00
Barnt
Sön 15/3 Charter		
90:- 18.00 XX år
Tis
17/3 Like a boss		
90:- 19:00 XX år
Sön 22/3 Pelle Svanslös		
70:- 15:00
Barnt
Sön 22/3 Spring, Uje spring		
90:- 18:00 XX år
Tis
24/3 Salvador Dali - Jakten efter odödlighet
Konst
100:- 19:00
Barnt
Lör 28/3 Svansjön
Balett
180:- 15:00
Barnt
Sön 29/3 Mulan		
90:- 18:00 XX år
Sön 5/4 Pelle Kanin 2		
70:- 15:00 XX år
Sön 5/4 No time to die		
90:- 18:00 XX år
Mån 13/4 Trolls 2		
80:- 15:00
Barnt
Mån 13/4 Hope Gap		
90:- 18:00
Barnt
Lör 18/4 Bygdens söner
Teater
150:- 18:00
11 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

