Filmfestival 29 okt – 14 nov
17 biografer – 17 dagar – 100 föreställningar

Lindås Folkets Hus Bio Visar :
PREMIÄR FILM
Grown ups

102 Min Barntillåten

Fredag 29/10

19:00

Trettio år efter deras High School-examen, träffas fem goda
vänner för att gå på sin gamla basketcoachs begravning.
De hyr ett hus vid vattnet och tar med familjerna för en
trevlig helg med gamla minnen. De är nu vuxna, men
ålderns spelar ingen roll – ingen av dem är vuxna till sinnet

Shrek Nu och För Alltid
Söndag 31/10

90 Min Barntillåten

16:00

Efter att ha utmanat en elak drake, befriat en vacker prinsessa och räddat
sina svärföräldrars kungarike – vad ska ett träsktroll göra då? Tja, heter
han Shrek så har han plötsligt blivit en respektabel familjefar. Istället för
att skrämma bort bybor, som förr i tiden, skriver han numera motvilligt
sin autograf på högafflar. Har träsktrollets hemska rytande kvävts?

I Rymden Finns Inga Känslor
Söndag 31/10

85 Min Från 7 år

19:00

I rymden finns inga känslor” är en komedi om 18-årige Simon som delar
lägenhet med sin bror Sam. Simon som har Aspergers syndrom kräver ett fast
schema där allt måste vara sig likt vecka efter vecka. Förändringar är något
han bara kan hantera i små doser och när allt blir för jobbigt gömmer han sig i
sin tvättunna, fylld med lysande stjärnor – han gömmer sig i rymden för där
finns inga känslor.

Dumma Mig
Onsdag 3/11

95 Min Från 7 år

19:00

Mitt i en välmående villaförort, fylld av rosenträdgårdar omgivna av vita staket, står
ett hus som skiljer sig från mängden – en svart villa med en död gräsmätta. Vad
grannarna inte vet är att dolt under detta hem ligger ett hemligt gömställe.
Tillsammans med en hel armé av hantlangare; ”minionerna” finner vi skurken Gru
mitt i planerandet av den största kupp världen någonsin skådat. Han ska stjäla
månen!

Vänd!
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Skräckfilmskväll!
Mjukstart!
Vampyrer Suger
Fredag 5/11

90 Min Från 11 år

19:00

De bleka, de rufsiga i håret, de svenska, de kvalfyllda. Och i alla deras
beundrarinnor (vad är grejen med tjejer och vampyrer?!). Ingen går säker.

För de tuffare!
Drag Me To Hell
Fredag 5/11

99 Min Från 15 år

22:00

Christine Brown är en ambitiös bankman. Allt i hennes liv går i rätt riktning
just nu. Hon har en kille som älskar henne och hon om allt går som det ska
kommer hon att utnämnas till biträdande avdelningschef. Bara hon vågar visa
att hon är tillräckligt tuff, så är jobbet hennes.

Vågar du gå hem och sova?
Terror På Elm Street 2010
Lördag 5/11

95 Min Från 15 år

00:30

Ett gäng tonåringar i förorten har en sak gemensamt: de jagas alla av Freddy
krueger, en förfärligt vanskapt mördare som jagar dem i deras drömmar. Så
länge de håller sig vakna, så kan de skydda varandra. Men när de sover finns
det ingenstans att fly.

TEMAT SKRÄCK FORTSÄTTER MELLAN FILMERNA. DET KOMMER FINNAS FÖRTÄRING
ATT KÖPA, MÖJLIGHETER ATT MINGLA OCH ATT STÖTA PÅ HEMSKHETER.
GÅ PÅ ALLA TRE FILMERNA OCH FÅ EN POPCORN TILL SISTA FILMEN

Vänd!
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Armadillo
Onsdag 10/11

100 Min Från 15 år

19:00

Innan Filmen kommer en FN-Soldat att berätta lite om egna erfarenheter
I takt med att striderna mot talibanerna blir blodigare, ökar soldaternas isolering
från den afghanska befolkning man är där för att hjälpa. De unga soldaterna blir
alltmer cyniska och desillusionerade.

Himlen Är Oskyldigt Blå
Fredag 12/11

112 Min Från 11 år

19:00

Det är sommar och året är 1975. Martin har tagit studenten och lämnar
betongen i stan för ett sommarjobb på en exklusiv seglarrestaurang i
skärgården. En helt ny värld öppnar sig för Martin. Han möter den
storakärleken och blir samtidigt omhändertagen av seglarrestaurangens
chef Gösta, en playboy i centrum av den svenska societeten. Men bakom
den glamorösa fasaden i skärgårdsidyllen döljer sig en helt annan
verklighet.

Toy Story 3
Söndag 14/11

108 Min Från 7 år

16:00

En av leksakers värsta farhågor är saker och händelser som förhindrar att
någon leker med dem. Den allra värsta farhågan är dock att bli ifrånväxt, att bli
bortglömd... Woody, Buzz lightyear och resten av Andys leksaker hamnar på
hyllan när Andy lämnar hemmet för college.

Cornelis
Söndag 14/11

101 Min Från 7 år

20:00

CORNELIS är en film om en av våra största musiklegender – Cornelis
Vreeswijk. Ett hårt konstnärsliv som började om lika många gånger som det
havererade. Men främst är det en film om en man som hela sitt liv sökte efter
kärlek och bekräftelse.

