HEJ ALLA!

Dags igen för ny termin i Kosterhavets filmklubb - Våren 2020

Söndagen 12 januari, kl 14.30-16.30
THE FAVOURITE
Engelskt drama under tidigt 1700-tal när England är i krig med Frankrike.
Den bräckliga Queen Anne sitter på tronen medan vännen Lady Sarah
styr landet samtidigt som hon tampas med Annes sviktande hälsa och
kraftiga humörsvängningar. En ny tjänare, Abigail anländer och ger
Queen Anne en chans att återvända till sina aristokratiska rötter och hon
kommer då inte låta någon kvinna, man, politiker eller kanin stå i vägen.
1 oscar 10 nomineringar

Söndagen 9 februari, kl 14.30-16.30
UNGA ASTRID
När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som påverkade henne
fundamentalt, en kombination av mirakel och missöde kom att forma hela
hennes liv. Det var händelser som gjorde henne till en av de mest
nyskapande kvinnorna av vår tid och skapade den sagoberättare en hel
värld kom att älska. Det här är berättelsen om när en ung Astrid, trots
tidens förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att bryta mot
samhällets normer och följa sitt hjärta.

Söndagen 8 mars, kl 14.30-16.30
ÖRNNÄSTET
En brittisk thriller från 1968 efter Alistair MacLeans originalmanus.
En kommandostyrka. ledd av major John Smith (Richard Burton) och löjtnant
Morris Schaffer (Clint Eastwood), skickas in i Tyskland för att ta sig in i
slottet ”Schloss Adler” för att frita generalen. Med hjälp av en mystisk brittisk
kvinnlig agent, Mary Elison (Mary Ure), inleds infiltrationen av den tyska
försvarsanläggningen, men snart uppdagas att allt inte står rätt till och att det
egentliga uppdraget är att avslöja en förrädare inom brittiska MI6.

Söndagen 5 april, kl 14.30-16.30
THE BOOKSHOP
England 1959. I en liten konservativ brittisk kuststad bestämmer sig
Florence Greed att gå emot den artiga men samtidigt skoningslösa
lokalbefolkning och öppna stadens första och enda bokhandel. Lokalen
som hon väljer är Old House, ett övergivet hus mitt i staden som enligt
rykten sägs spöka, dessutom har den inflytelserika fru Gamart planer att
bygga en konsthall i just det huset. Drama från 2017.

Att bli medlem kostar 100 kr per person för hela vårterminen.
Betalning sker på naturum i samband med filmvisning.
Denna termin betala helst med kontanter /swish.

