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Vi visar det som inte går att se i Linköping..

I Corren för några veckor sedan var det en artikel om att kulturutbudet saknade vissa filmer. Vi tyckte det var
synd om Linköpings kommuns invånare inte kunde se en av de otalade filmerna. Därför kommer vi nu att visa
filmen Minari som är en film som fått många priser.
Inte nog med att vi visar den filmen kommer vi som vanligt att fortsätta att sprida kultur med olika inriktningar.
T ex kommer vi visa opera, konstfilm och dokumentär.Vi vill också försöka att komma ut till barn med kultur
och visar därför barnteatern “Hjälp, vi vill hem”. Den skiljer sig från övriga föreställningar då den är live direkt
på scenen:
Tänk på att beställa biljetter i förväg. Endast 50 personer per föreställning.
Hjärtligt välkomna - Eklunda Bio.
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Hjälp, vi vill hem
Lördag
50:-

18/9
kl 15.00
Barn- och vuxentillåten

Live Teater

Hjälp, vi vill hem! handlar om Sten och Sandra som har strandat på en
öde ö. Trots att de till en början har svårt att nå fram till varandra så
lyckas de lära sig att samarbeta i ett gemensamt försök att ta sig bort från
ön.
Sandra har varit på ön så länge hon kan minnas och har till slut gjort den
till sitt hem. Plötsligt en dag hamnar Sten av misstag på ön och börjar
desperat att leta efter ett sätt att ta sig hem. Sandra tar glatt chansen att
umgås med en annan människa igen medan Sten försöker förstå varför
hon inte vill följa med honom bort från ön. Deras olika personligheter
leder till konflikt. Med glimten i ögat behandlas ämnen som mänskliga
relationer, kommunikation och samarbete - ämnen som i dagens
digitaliserade samhälle paradoxalt nog är både enklare och mer
komplicerade än någonsin tidigare. För att leva tillsammans med andra
människor behöver barn tidigt lära sig förstå, hantera och bemöta sitt
eget och andras känsloliv.
Pjäsen vänder sig framförallt till barn mellan 5 och 9 år (men även deras
vuxna ser den med behållning.)
Manus: Johan Millving, Regi: Fredrik Zeijlon Lundin

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

BELÖNAD MED 2 OSCAR

®

BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL • BÄSTA MANUS EFTER FÖRLAGA
AC A D E M Y AWA R D ® W I N N E R

ANTHONY HOPKINS

AC A D E M Y AWA R D ® W I N N E R

O L I V I A CO L M A N

”ANTHONY HOPKINS OCH OLIVIA COLMAN GLÄNSER
MISSA FÖR GUDS SKULL INTE”
MOVIEZINE

”ENASTÅENDE. BÄSTA FILMEN PÅ 20-TALET”
FREDRIK WIKINGSSON

AMELIA

SUNDANCE
FILM FESTIVAL

TELLURIDE
FILM FESTIVAL

TORONTO
FILM FESTIVAL

THE FATHER

The Father
Söndag
90:-

19/9
11 år

kl 18.00

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till oro,
han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser dock hur han
försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar. The Father är
en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande och anhörigskap som
inte liknar någon annan, med Oscarsvinnarna Anthony Hopkins och Olivia
Colman i sina livs roller. The Father belönades med två Oscarstatyetter, för
Bästa manliga huvudroll (Anthony Hopkins) och Bästa manus efter förlaga
(Florian Zeller, baserat på hans eget originalmanus).

en film av FLORIAN ZELLER

Minari
Tisdag
90:”DET HÄR ÄR FILMEN
VI BEHÖVER JUST NU”
LOS ANGELES TIMES

”KÄRLEKSFULL HUMOR, VEMODIG
ÄRLIGHET OCH STOR ÖMHET”
WASHINGTON POST

”EN LJUVLIG,
UNIK FILM”
ROGEREBERT.COM

21/9
11 år

kl 19.00

Sexfaldigt Oscarsnominerade Minari handlar om Jacob och Monica, som
lämnat Korea för möjligheternas land USA. De har tillbringat några motiga
år i Kalifornien där barnen Anne och David tillkommit, och nu går familjens
flyttlass till Arkansas landsbygd där Jacob vill försöka sig på att odla
koreanska grönsaker. Monica gillar inte sin nya tillvaro i en sliten gammal
villavagn, och ser fram emot att hennes mamma Soonja snart ska komma
från Korea för att bo hos dem och hjälpa till med barnen. Det visar sig att
rappkäftade Soonja med sina egenheter ibland är till mer besvär än hjälp,
och sjuårige David tycker ofta mormor är pinsamt koreansk.

KOMMER SNART PÅ BIO

Yakari: djurens bästa vän
Söndag
70:-

26/9
kl 15.00
Barntillåten

Yakari, den lilla Siouxpojken som kan prata med djur, såg dagens ljus 1969
och skapades av schweizarna André Jobin (manus) och Claude
de Ribaupierre (teckningar). Serien blev en omedelbar succé och
albumen (översatta till 17 språk, däribland svenska) tillhör de mest sålda i
det fransk-belgiska serieundret. Äventyret börjar med att Yakari ger sig ut
på jakt efter Lilla Åskan, en rekordsnabb vildmustang som alla menar
att är otämjbar. Under den strapatsrika jakten genom de storslagna
landskapen kommer Yakari vilse, men får hjälp av Stora Örn som
skänker honom förmågan att prata med djur

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

Free Guy
Söndag
90:-

RYAN
JODIE
LIL REL
REYNOLDS COMER HOWERY

26/9
11 år

UTKARSH
AMBUDKAR

JOE
KEERY

OCH

TAIKA
WAITITI

kl 18.00

Banktjänstemannen Guy lever livets glada dagar i staden Free City, tills
han en dag upptäcker att han i själva verket är en bakgrundskaraktär i ett
tv-spel och att utvecklarna till hans värld nu hotar att stänga ner spelet. I
en värld helt utan gränser är Guy fast besluten att han ska rädda sin värld
på sitt sätt, innan det är för sent.
LIVET ÄR FÖR KORT FÖR ATT VARA EN BAKGRUNDSKARAKTÄR

BIOPREMIÄR 11 AUGUSTI

No time to die
Fredag
Sömdag
90:-

1/10
3/10
11 år

kl 19.00
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.
30 S E P T E M B E R
#NoTimeToDie

007

JamesBond007

007.com

JAMES BOND
007
www.facebook.se/eklundabio
Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

Lena

BR · F & TRIART FILM presenterar

Tisdag
90:En film av

Ljuddesign

5/10
7 år

kl 19.00

Till min dotter om jag hade någon. Filmen om Lena Nyman är ett ömsint
porträtt av en av Sveriges mest genuina konstnärer. När Lena Nyman blir
antagen till Dramatens elevskola är hon redan en kändis i Sverige. Från
scenskolan och 60-talets sprakande kulturliv blir hon plötsligt
världsberömd med de kontroversiella Nyfiken-filmerna.
När Lena dör 2011 lämnar hon efter sig 17 papperskassar
fulla av hemligheter...

ISABEL ANDERSSON

FSF
SFK
Regissör ISABEL ANDERSSON Producent CECILIA NESSEN Klippare KAVEH AKABER Fotograf ERIK VALLSTEN Fotograf MAX RANGNER Kompositör HANS APPELQVIST Dramaturg HANNA LEJONQVIST Exekutiv producent FREDRIK HEINIG
ANNIKA HEDLUND RED PIPE STUDIOS Colorist JOHAN WIMAN Grafisk form ALEXANDER REHNBY & ERMIR PECI Med stöd från SVENSKA FILMINSTITUTET, FILMBASEN & KONSTNÄRSNÄMNDEN I samproduktion med SVERIGES TELEVISION Distribution av TRIART FILM

Lassie hittar hem
Söndag
70:-

10/10
kl 15.00
Barntillåten

Lassie och tolvårige Florian är oskiljaktiga. Men när familjen flyttar till en ny
lägenhet och hyresvärden visar sig avsky hundar, får Lassie bo hos Greve
von Springer istället. En av hans anställda är elak mot henne och Lassie
flyr. Florian och grevens barnbarn Priscilla beger sig förkrossade ut för att
leta efter Lassie och ett äventyr fullt av hjältedåd tar sin början. Kommer de
bästa vännerna någonsin att återförenas?
Lassie - filmhistoriens mest ikoniska hund - är äntligen tillbaka på bio.
Denna varma berättelse om vänskapen mellan en pojke och hans collie
bygger på romanen med samma namn av Eric Knight.

GLOBAL SCREEN PRESENTS A PRODUCTION BY HENNING FERBER FILMPRODUKTION AND WARNER BROS. FILM PRODUCTIONS GERMANY IN CO-PRODUCTION WITH TRAUMFABRIK BABELSBERG AND SUEDSTERN FILM
WITH NICO MARISCHKA BELLA BADING SEBASTIAN BEZZEL MATTHIAS HABICH ANNA MARIA MÜHE JUSTUS VON DOHNÁNYI CHRISTOPH LETKOWSKI JOHANN VON BÜLOW JANA PALLASKE
KIDS CASTING JACQUELINE RIETZ CASTING EMRAH ERTEM MAKE-UP ASTRID MARIASCHK COSTUME CHRISTINE ZAHN PRODUCTION DESIGN JOSEF SANKTJOHANSER SOUND ANDRÉ ZACHER SOUND MIX ADRIAN BAUMEISTER
MUSIC ENIS ROTTHOFF EDITING NICOLE KORTLÜKE PHOTOGRAPHY MARTIN SCHLECHT SCREENPLAY JANE AINSCOUGH BASED ON THE NOVEL “LASSIE COME HOME” BY ERIC KNIGHT
COPRODUCERS MARCUS WELKE TOM ZICKLER CHRISTOPH FISSER PRODUCER HENNING FERBER DIRECTOR HANNO OLDERDISSEN
© LCH Film UG / Henning Ferber Filmproduktions GmbH / Südstern Film GmbH & Co KG / Traumfabrik Babelsberg GmbH / Warner Bros. Entertainment GmbH
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Bokning kan göras på www.eklundabio.se eller på tel 0706-894160

The Courier
Söndag
90:-

10/10
11 år

kl 18.00

Affärsmannen Greville Wynnes odramatiska tillvaro vänds upp och ner när
han oväntat blir anlitad som kurir av brittiska underrättelsetjänsten och CIA.
De ser i honom någon som inte kan misstänkas för att smuggla hemlig
information under sina affärsresor. Greville kittlas av det spännande
uppdraget, som måste hemlighållas för hustrun Sheila. Till en början känns
Sovjet-resorna riskfria och Greville blir snart vän med kontraspionen Oleg
Penkovsky. Gradvis inser han att hans och Olegs liv står på spel, och att
informationen de hanterar kan avvärja en atomvapenkatastrof. I en otrolig
historia baserad på verkliga händelser spelar Benedict Cumberbatch en
helt vanlig man, som kom att spela en avgörande roll i stävjandet av Kubakrisen. Jessie Buckley är Sheila, som frustrerad av sin mans underliga
beteende börjar ifrågasätta deras relation.

Dune

Söndag
90:-

17/10
15 år

kl 18.00

DUNE berättar historien om Paul Atreides, en briljant och talangfull ung
man född med ett storslaget öde, som måste resa till den farligaste
planeten i universum för att säkra sin familjs och sitt folks framtid.
När illasinnade krafter kastas in i en konflikt över tillgången på planetens
mest värdefulla råvara - ett ämne med förmåga att låsa upp
mänsklighetens fulla potential - kommer bara de som övervinner
sina rädslor att överleva.

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

Upplev renässansens Florens med utgångspunkt i konstnären Botticellis olika mästerverk

Botticellis Florens
Tisdag
120:-

19/10
11 år

Konst

kl 19.00

Upplev renässansens Florens med utgångspunkt i konstnären Botticellis
olika mästerverk.

Botticellis

FLORENS
berättad av
STEPHEN MANGAN

Konst på bio
SKY ARTS med BALLANDI och NEXO DIGITAL presenterar BOTTICELLI, FLORENCE AND THE MEDICI en SKY, BALLANDI och NEXO DIGITAL produktion berättad av STEPHEN MANGAN skapad och skriven av FRANCESCA PRIORI
exekutiva producenter sky DINO VANNINI, GAIA PASETTO, MARGHERITA PRINCIPE, MARIAROMANA CASIRAGHI, BARBARA FRIGERIO uppdragsgivare sky arts BENEDETTA PINELLI exekutiv producent ballandi OGNJEN DIZDAREVIC
redigering MICHELE PORCELLA och ANDREA CATALANO fotoregi TIMOTY ALIPRANDI regi sky arte ROBERTO PISONI regi sky arts PHILIP EDGAR-JONES
producerad av ROBERTO PISONI för sky producerad av MARIO PALOSCHI och CLAUDIO MONTEFUSCO för BALLANDI producerad av FRANCO DI SARRO för NEXO DIGITAL regi av MARCO PIANIGIANI

Renässansens Florens, med Lorenzo de Medici i spetsen, var centrum
för skönhet, kreativitet och genialitet. Mitt i stadens maktkamp och intriger
steg en konstnär fram som lyckade skildra denna oförglömliga tid som
ingen annan - Botticelli.
Hans konstverk inspirerar än idag. Jeff Koons, Lady Gaga, Salvador Dalí
och Andy Warhol - alla är de fascinerade av Sandro Botticelli (1445-1510).

LIVEPABIO.SE

OPER A PÅ BIO Fire Shut Up in My Bones
FRÅN MET I NEW YORK

Terence Blanchard

Fire Shut Up in
My Bones
Angel Blue

Will Liverman

Lördag
290:-

23/10
kl 15.00
Barntillåten

(Pris inkl fika i paus)

Opera

Fire Shut Up in My Bones (Terence Blanchard), nyskriven opera
Det är en historisk uppsättning. Det är nämligen den första operan på Met
av en svart kompositör. 23 oktober kan du se den inspelade förställnigen
på Eklunda bio i Bestorp.

LIVEPABIO.SE

Detta är berättelsen om en ung mans resa för att övervinna trauman och
svårigheter. Grammy Award–vinnande jazzmusikern och kompositören
Terence Blanchard har hyllats för sin operaversion av Charles M Blows
kritikerrosade memoarer..

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

Hotel Transylvaninen
Söndag
70:-

24/10
XX år

kl 15.00

Drac och gänget är tillbaka, som du aldrig har sett dem tidigare i HOTEL
TRANSYLVANIEN: OMBYTTA ROLLER. Återförenas med dina
favoritmonster för ett helt nytt äventyr där Drac ställs inför sin mest
skrämmande uppgift hittills. När Van Helsings mystiska uppfinning, “
monstrifierings-strålen, löper amok, förvandlas Drac och hans
monstervänner till människor, och Johnny blir ett monster! Drac,
utan sina krafter, och en sprudlande Johnny, som älskar sitt nya liv som
monster, måste resa över hela världen för att hitta ett botemedel innan
det är för sent. Innan de driver varandra galna och deras förvandlingar blir
permanenta

Venom
Söndag
90:-

24/10
15 år

KOMMER PÅ BIO

kl 18.00

Tom Hardy återvänder till den stora duken som den livsfarliga beskyddaren
Venom, en av Marvels mest komplexa karaktärer

BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP
Söndag
31/10
kl 18.00
90:7 år
I BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP - FILMEN följer vi familjerna Öhrn
och Seger och tar oss genom höst och vinter på väg mot julfirande och mot
en nyårsafton som oundvikligen innebär ett slut på det gamla och en början
på något nytt? En film om kärleken och döden och allt däremellan.

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

OBS!

Vi önskar att alla biljetter bokas via nätet och betalas där.
Det gör vi för att minska smittspridningen vid betalningen och
uthämtandet av biljetter ska gå snabbare.
Tillsammans kan vi hjälpas åt för att minimera smittorisken.
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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

