HEJ ALLA!!
Nu drar vi igång Kosterhavets filmklubb igen - Hösten 2017
Söndagen 24 september, kl 13.00-15.00
MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK
Drama från 2008 av Jan Troell. Filmen handlar om Maria Larsson (Maria
Heiskanen) som i början av 1900-talet vinner en kamera på lotteri.
Med en suput till man (Mikael Persbrandt) och en ständigt växande
barnaskara tvingas hon kämpa för ett anständigt familjeliv, med kameran
förvarad undangömd och bortglömd. När hon går för att pantsätta den
möter hon den danske fotografen Sebastian Pedersen (Jesper
Christensen) och hennes liv tar en ny vändning.

Söndagen 22 oktober, kl 13.00-15.00
KON-TIKI
År 1947 var en krigstrött värld fascinerad av den unge norska Thor
Heyerdahl. Han hade utvecklat en teori om att Polynesien hade befolkats
från Sydamerika, i motsats till den etablerade forskarvärldens teori om
migration från Asien. För att bevisa sin teori gjorde Heyerdahl något ingen
annan hade gjort: Han bestämde sig för att testa den i praktiken, och gav
sig ut på en äventyrlig och farlig expedition över Stilla havet.
Film från 2012 med bl.a. Gustaf Skarsgård.

Söndagen 19 november, kl 13.00-15.00
DIKTATORN
Diktatorn är en enastående komedi och klassiker.
Chaplin spelar två roller, den Hitlerlika Adenoid Hynkel och den judiska
barberaren som är Adenoid Hynkels dubbelgångare. Vitsar och komiska
inslag finns i överflöd likväl som Chaplins vinklade fascism och som
balans skildras ett getto där terror råder. Oförglömliga scener inkluderar
Hynkels dans med en jordglob, den vansinniga flygturen upp och ned,
samt Hynkels och en Mussolini liknande Jack Oakies frisörstävling.

Söndagen 17 december, kl 13.00-15.00
CHICAGO
Catherine Zeta-Jones, Richard Gere och Renée Zellweger i en dråpligt
elegant och rolig film belönad med 6 Oscar.
Den oskuldsfulla Roxie Hart drömmer om att stå på en strålkastarbelyst
scen inför en jublande publik, precis som idolen Velma Kelly.
Men de båda kvinnorna råkar hamna i fängelse anklagade för mord.
Fångvaktaren "Mama" Morton kan med prasslande dollarsedlar ordna
saker och ting, som t ex kontakt med en kändisadvokat…

Att bli medlem kostar 100 kr per person för hela höstterminen.
Betalning sker på naturum i samband med filmvisning.

Varmt välkomna!

