
Fredag 28 okt. kl 15:00 
Florence Foster Jenkins  bt, 1: 50  
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 
Historien om Florence Foster Jenkins, en rik 
arvtagerska i New York, som drömmer om att bli 
en stor operasångerska - trots sin totala avsak-
nad av musikalitet och sångförmåga. Den ameri-
kanska "sopranen" kunde bekosta sin sångkarriär 
och grammofoninspelningar tack vare sitt arv. 
Hennes sista konsert framfördes på New Yorks 
ledande scen - Carnegie Hall, drygt en månad 
före hennes död 1944 
Regi: Stephen Frears  
Med: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg,  

Fredag 28 okt. kl 18:00 
Ice Age 5: Scratattack 2D sv tal 7 år 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:-  
Scrats ständiga jakt på det svårfångade ekollonet 
skjuter ut honom i rymden där han av misstag 
sätter igång flera kosmiska händelser som föränd-
rar och hotar ICE AGE-världen. För att rädda sig 
själva måste Sid, Manny, Diego och resten av 
gänget lämna sina hem och ge sig ut på en resa 
som blir full av skratt, äventyr, exotiska platser 
och på vägen stöter de på en hel drös nya figurer. 
Regi:  Mike Thurmeier, Galen T. Chu 
Sv. Röster: Björn Granath, Reine Brynolfsson, 
Robert Gustafsson, Per Fritzell  

Fredag 28 okt. kl 20:00 
Elvis & Nixon bt   1:25 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:-  
En decembermorgon 1970 dök “kungen av 
rock’n’roll” oanmäld upp på gräsmattan utanför 
Vita huset och ville träffa världens mäktigaste 
man, USA:s president Nixon. I Elvis & Nixon be-
rättas på ett humoristiskt sätt om det osannolika 
mötet som förevigades i det mest efterfrågade 
fotot i amerikanska Riksarkivet. Tvåfaldigt Oscar-
belönade Kevin Spacey spelar Nixon och Oscar-
nominerade Michael Shannon gestaltar Elvis 
Presley.  
Regi: Liza Johnson  
Med: Kevin Spacey, Michael Shannon  

Lördag 29 okt. kl 12:00 
Upp i det blå bt, 1:20  
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Åttaåriga Pottan ska på ponnyläger. Tror hon 
och hennes föräldrar. Men av misstag hamnar 
hon på en skrotgård. Hos några riktigt märkliga 
typer. Motvilligt tar de hand om Pottan som 
snart upptäcker deras hemlighet. Bakom höga 
stängsel snickras det på en hemmagjord rymd-
farkost. Det blir en sommar med humor, även-
tyr och oväntad vänskap när Pottan blir värl-
dens första åttaåring i rymden.  
Regi: Petter Lennstrand 
Med: Mira Forsell, Susanne Thorson, Adam 
Lundgren, Ida Engvoll 

Lördag 29 okt. kl 14:00 
Ingeborg Holm bt, 1:15 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Ingeborg Holm är en av våra första filmklassi-
ker. Skildringen av änkan som faller på sam-
hällsstegen när maken insjuknar och dör, och 
som förlorar förståndet när hon blir fråntagen 
sina barn, var den första svenska film som 
väckte verklig samhällsdebatt och den bidrog 
till att man faktiskt ändrade lagen om fattig-
vård. 
Stumfilmen ackompanjeras av pianisten  

Edward von Past 
Regi: Victor Sjöström 

Lördag 29 okt. kl 16:00 
The Man who know infinity 11 år  
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Historien om det självlärde indiska matema-
tikgeniet Srinavasa Ramanujan och en vän-
skap som för alltid kom att förändra mate-
matiken. Hånad av sina jämnåriga, skriver 
Ramanujan ett brev till G H Hardy, en fram-
stående och exentrisk professor vid Trinity 
college i Cambridge. Hardy ser genast Ra-
manujans unika talang och bjuder in honom 
till Universitetet. 
Regi: Matt Brown 
Med: Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise 

Lördag 29 okt. kl 18:00 
Absolutely Fabulous bt, 1:30 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

De hysteriska favoriterna Edina och Patsy är 
tillbaka och får vi följa dem i deras gla-
mourösa liv med shopping, sena utekvällar 
och drinkar. När de får skulden för en stor 
incident vid en releasefest blir de indragna i 
en mediestorm utan dess like och jagade av 
paparazzis. Räddningen blir den Franska 
Rivieran, dit de flyr för att leva sitt lyxliv i fred 
för alltid!  
Regi: Mandie Fletcher 
Med: Jennifer Saunders, Joanna Lumley  

Lördag 29 okt. kl 20:00 
The Beatles: Eight day´s a week  
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Filmen innehåller aldrig tidigare visat materi-
al med musik, intervjuer och berättelser från 
de exceptionella turnéåren 1962-1966. The 
Beatles uppträdde 815 gånger i 15 olika 
länder och i 90 städer runt om i världen. Det 
kulturella fenomen var något världen aldrig 
hade sett tidigare  Filmen är berättelsen om 
Beatles resa till världens största band och 
hur de förändrade musikindustrin för alltid.   
Regi: Ron Howard 
Med: Paul McCartney, John Lennon, Ringo 
Starr, George Harrison  

Festivalarrangörer: 

 

 

 

Bra att veta:  
Festivalkort köper du på Folkets Hus, biokassan. 
Det köper du om ser fler filmer. Det kostar 75:-. 
Festivalbiljetterna köper du i kassan inför varje före-
ställning. Med festivalkort 45 :- utan festivalkort 90:- 
Undrar du över något tveka inte att kontakta Folkets Hus  
tel 583 504 00 eller info@folketshuskallhall.se 
                                              Se fler filmer på andra sidan 



Söndag 30 okt. kl 11:00 
Snipp Snapp Snut bt, 40 min   45:-  
Följ med figurerna Snipp, Snapp och Snut på 
deras äventyr i en färgsprakande och fantasifull 
värld, där träden är fulla av bullar och ballonger. 
Vännerna längtar efter att kunna flyga och upp-
finner olika sätt att uppnå detta. De stöter på 
läskiga och busiga karaktärer, som ibland hjäl-
per dem men ibland försöker sätta stopp för 
dem. Genom vänskap och samarbete övervin-
ner Snipp, Snapp och Snut de flesta problem de 
ställs inför. Filmen saknar talad dialog och kom-

munikationen sker genom ljud och gester.  
Regi: Mia Hulterstam, Cecilia Actis  

Söndag 30 okt. kl 12:00 
John Hron bt, 1:55 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Västsverige, sommaren 1995. En våg av nyna-
zistiska våldsdåd sveper över landet. Filmen 
"John Hron" är den sanna historien om en 14-
årig kille från det lilla samhället Kode i Kungälv. 
När John försvarar en elev i skolan dras han 
snart in i en dispyt med mobbaren. Konflikten 
eskalerar och orsakar spänningar mellan John 
och hans vänner. 
Regi: Jon Pettersson  
Med: Lars Bethke, Rasmus Troedsson, Justine 
Kirk, Simon Carlsson, Casper Sand,  

Söndag 30  okt. kl 14:00 
Stora Vänliga Jätten 7 år, 2 tim 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Den stora vänliga jätten - SVJ är den spännande 
berättelsen om en ung flicka från London och 
den mystiske Jätten som trots sitt skrämmande 
utseende visar sig vara en vänlig själ som intro-
ducerar henne för de underverk och faror som 
lurar i Jättarnas land. Filmen är baserad på Ro-
ald Dahls älskade roman The BFG (Big Friendly 
Giant  
Regi: Steven Spielberg  
Svenska tal 

Söndag 30 okt. kl 16:00 
Race bt, 2:15  
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

RACE bygger på den otroliga men sanna 
historien om olympisk legend, Jesse Owens, 
som anses vara en av de allra främsta idrotts-
männen genom tiderna, oavsett idrott. Med 
mod och beslutsamhet kämpade han mot det 
förflutna. Och vann. Filmen är inspelad i Mont-
real och på plats på Olympiastadion i Berlin, 
där Jesse Owens blev fyrfaldig guldmedaljör 
vid OS 1936.  
Regi: Stephen Hopkins  
Med: Stephan James, William Hurt,  

Söndag 30 okt. kl 18:00 
Ma Ma 15 år 1:40 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

Ma Ma följer berättelsen om Magda 
(Penélope Cruz), och hur hon hanterar en 
tragedi som plötsligt inträffar i hennes liv. 
Istället för att reagera med depression, beja-
kar hon den strömning av liv hon känner 
inom sig. I sällskap med de som står henne 
närmast, får vi se hur hon utlever de mest 
oväntade av situationer, fyllda med humor 
och finstämd glädje.  
Regi: Julio Medem  
Med: Penélope Cruz, Luis Tosar 

Söndag 30 okt. kl 20:00 
Café Society 15 år, 1:35 
med festivalkort 45:- utan festivalkort 90:- 

New York och Hollywood under 1930-talet, en 
period av pulserande nattliv. Bobby beslutar 
sig för att åka till Hollywood och besöka sin 
inflytelserika morbror Phil som arbetar inom 
filmbranschen. Phil är inte direkt överlycklig 
övar att ha fått sin systerson på halsen. Bobby 
blir förälskad i Vonie, som tyvärr redan har en 
pojkvän. Bobby får nöja sig med att vara kär 
vän till henne ända tills den dag då Vonnie 
knackar på hans dörr... 
Regi: Woody Allen 
Med: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake 
Lively, Corey Stoll, Steve Carell  

Festivalarrangörer: 

 
 

 

 

 

Festivalarrangörer: 
 

Bra att veta:  
Festivalkort köper du på Folkets Hus, biokassan. 
Det köper du om ser fler filmer. Det kostar 75:-. 
 
Festivalbiljetterna köper du i kassan inför varje före-
ställning. Med festivalkort 45 :- utan festivalkort 90:- 
Undrar du över något tveka inte att kontakta Folkets Hus 
tel 583 504 00 eller info@folketshuskallhall.se 
 
 
    Se fler filmer på andra sidan 


