
 
Alla filmer 80 kr inkl kaffe & kaka.      Alltid kl 15.00! 

   
Utvandrarna  Sverige Längd: 2,28 Tisdag 6 September  
Kristina och Karl-Oskar är tillbaka på bioskärmen! I nyfilmatiseringen av Vilhem Mobergs romaner träder Kristinas (Lisa 
Carlehed) perspektiv fram. Det är hennes konflikter vi möter, både de yttre med Karl-Oskar (Gustaf Skarsgård) och med 
svenskarna hon möter i Nordamerika, men också de inre konflikter som ger sig till känna under flytten. Ulrika (Tove Lo) finns 
kvar i Poppes tolkning och centreras också mer än tidigare, medan andra karaktärer som Robert och Danjel är borta. 
 

Old Henry  USA Länd: 1,40 Tisdag 20 September 
Old Henry är en western om en änkeman som tillsammans med sin son arbetar på en enslig plats dit en mystisk, skadad 
man dyker upp. Mannen bär med sig en kappsäck pengar men jagas av en grupp som utger sig för att vara lagens män. 
Henry måste bestämma sig för vem han egentligen kan lita på och belägringen av hans gård kommer Henrys färdigheter att 
få alla att ifrågasätta hans egentliga identitet. 
 

Parallella Mödrar  Spanien Längd: 2,05 Tisdag 4 Oktober 
Två kvinnor, Janis och Ana, träffar varandra i ett sjukhusrum innan de ska föda. Båda är ensamstående och blev gravida av 
misstag. De är på vitt skilda platser i livet och med olika förväntningar på vad som komma skall men deras utbyte under 
dessa timmar kommer att skapa en mycket nära länk mellan de två på ett så avgörande sätt att det kommer att förändra livet 
för båda. 
 

Löftena   Frankrike Längd: 1,40 Tisdag 18 Oktober 
Mot slutet av sin tid som kommunchef i en förort till Paris börjar Clémence fundera över det liv som väntar efter karriären. 
Som en sista solidaritetshandling för lokalbefolkningen vill hon få till en totalrenovering av det nedgångna höghusområdet 
Les Bernardins. Men mitt i de förhandlingarna dyker det plötsligt upp en möjlighet för henne att få en ny och mer inflytelserik 
position. Kommer Clémence att bli trogen sina ideal eller offra dem för karriären? 
 

A Hero   Iran  Längd: 2,10 Tisdag 8 November 
Den iranska stjärnregissören Asghar Farhadi som står bakom världshyllade filmer som Nader och Simin – En Separation och 
The Salesman är återigen tillbaka med en ny film. A Hero är en ofantligt stark berättelse om fängslade Rahim som sonar för 
obetald skuld. Under två dagars lång permission kommer han över en väska med guld. Först vill han casha in skänken från 
ovan, i stället lämnar han tillbaka den till dess rättmätige ägare. Han hyllas av lokalsamhället för sin gärning. Allt eftersom 
börjar de dock ifrågasätta om Rahim verkligen har rent mjöl i påsen, eller om han endast lämnade tillbaka pengarna för att 
framstå i bättre dager 
 

Sommarnattens Leende Sverige Längd: 1,45 Tisdag 22 November 

Säsongens klassiker. Från 1955. 
Advokat Fredrik Egerman är en kvinnojägare av stora mått men lever i ett platoniskt äktenskap med ungmön Anne.  
När hans gamla älskarinna, skådespelerskan Désirée, dyker upp på ett gästspel i den lilla staden, börjar svartsjukan jäsa. 
Nya älskare dyker upp på scenen, fruar och pigor kurtiseras till höger och vänster, och Fredrik får det hett om öronen och 
utmanas på duell! 
SKÅDESPELARE: Gunnar Björnstrand, Ulla Jacobsson, Eva Dahlbeck, Harriet Andersson, Margit Carlqvist, Jarl Kulle 
MANUS och REGI: Ingmar Bergman 
 

Cow   England Längd: 1,35 Tisdag 6 December 
Cow är en dialogfri dokumentär i ögonhöjd med mjölkkon Luma som slussas runt mellan människohänder och maskinklor, 
likt en kugge i mjölkmaskineriet. Under 94 minuter ljuder kor som råmar, metallklånk och enstaka röster från mjölkbönder 
som föser kor och kalvar mellan maskiner och utrymmen – långt från öppna hagar. 
Uppspänd, runtslussad, inföst, undersökt. Den närgångna kameran följer Lumas utstakade väg som mjölkproducent som 
bygger på att hennes kalv tas från henne inom ett dygn. När juvern är så mjölksprängfylld att den knappt får plats mellan 
bakbenen, vaggar Luma till mjölkmaskinen. 
 

Välkomna till dagbio  

på Gröna Ladan hösten 2022 


