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Tisdag 6 december kl. 18.30
Titel: Min älskade 
Regi: Noémie Merlant
Frankrike 2021
1 tim 35 min. Från 11 år 
Fransyskan Jeanne reser till Rumänien för 
att fira sin möhippa med vännerna. Där 
träffar hon Nino, en ung rom, och hans 
familj. De tillhör olika världar, men ett 
gripande kärleksmöte uppstår och Nino 
börjar drömma om att få leva samma bekymmerslösa liv som 
Jeanne. Men är Jeannes känslor äkta?

Tisdag 29 november kl. 18.30
Titel: Maya Nilo (Laura)
Regi: Lovisa Sirén
Sverige 2022
1 tim 37 min. Från 11 år
Utan pass och pengar ”kidnappar” Maya 
sin syster Nilos dotter och bil för att resa 
till Portugal, där mamman och Mayas son 
bor. Nilo kastar sig efter. På resan korsas 
landsgränser men även gränsen för vad en 
kvinna får vara och göra. Obehagliga 
sanningar bubblar upp till ytan. Starka scener varvas med nära 
bilder där komik och kärlek tar plats.

Tisdag 25 oktober kl. 18.30
Titel: Filmtjuven 
Regi: Pan Nalin
Indien 2021
1 tim 50 min. Från 7 år
Samay bor i en fattig trakt i Indien där 
hans far hankar sig fram som teförsäljare 
trots att han tillhör en hög kast. Hemma 
råder en anda av ödmjukhet – hjälp dina 
föräldrar, var en snäll pojke. Film är en 
syndig lyx som bör undvikas om den inte 
är religiös. Men när Samays far tar med pojken till hans 
första filmvisning väcks hos Samay en kärlek till film som 
inte vet några gränser. Filmtjuven är en rörande hyllning 
till filmens värld.

Med stöd av Kultur och Fritidsförvaltningen 
Varbergs Kommun



Hur ska en åldrande, stenrik industrimagnat 
få ett fint eftermäle? Jo, han ska göra en film 
som går till historien! Han vet inget om film 
utan engagerar två skådespelare med super
egon och med diametralt olika syn på skåde
spelarens uppgift. Därtill en filmregissör som inte skyr några 
medel för att tämja de båda divorna. En rolig satir över 
filmvärlden med hetsigt tempo och temperament!

Titel: Official Competition
Regi: Gastón Duprat, Mariano Cohn 
Argentina/Spanien 2021
1 tim 54 min. Från 7 år 

Tisdag 15 november kl. 18.30

Tisdag 8 november kl. 18.30
Titel: Ali & Ava
Regi: Clio Barnard
Storbritannien 2021
1 tim 34 min. Barntillåten

En otippad kärlekshistoria över kultu
rgränserna skildras i socialrealistiska, varma 
och musikaliska Ali & Ava.
Från två skilda världar men med samma 
inställning till vad som är viktigt i livet: 
kärlek, tillit och musik. Men kan känslor spränga barriärer som 
klass, etnicitet och ålder?
En livsbejakande berättelse fylld av humor och energi.

Tisdag 1 november kl. 18.30
Titel: Dödgrävarens hustru
Regi: Khadar Ayderus Ahmed 
Somalia/Finland 2021
1 tim 22 min. Från 11 år 

Guled försörjer sig som dödgrävare och står 
utanför sjukhuset i hopp om att få vara den 
som gräver graven när någon dör. Hemma 
finns hans älskade hustru som lider av en 
svår njursjukdom de inte har råd att söka 
läkarvård för. Dödgrävarens hustru är både en stark 
kärlekshistoria och ett drama om fattigdom. 
Vann den afrikanska kontinentens stora filmpris och blev 
Somalias första Oscarsbidrag.

Tisdag 22 november kl. 18.30    

Titel: Boy from Heaven
Regi: Tarik Saleh
Sverige 2022
2 tim 6 min. Från 15 år 
Tarik Sales film är en politisk thriller som 
gör satir av korruptionen inom kyrka och stat.
Filmen handlar om fiskarsonen Adam som 
får sitt livs chans: en plats vid det anrika 
Azharuniversitetet i Kairo, sunnimuslimernas
maktcentrum i världen. Kort efter Adams ankomst till 
universitetet avlider universitetets överhuvud. Adam hamnar 
ofrivilligt i en brutal maktkamp mellan den religiösa och 
politiska eliten i Egypten.
Filmen fick pris för bästa manus i årets Cannesfestival.


