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Bränd (Beoning) - Torsdag 10 oktober kl 19.00

Regi: Chang-dong Lee, Sydkorea 2018 • 148 min. Med Ah-In Yoo, Jong-seo Jeon, Steven Yeun.

Kritikerhyllat koreanskt triangeldrama, löst baserat på en novell av japanske kultförfattaren Haruki Murakami. Trion är 
Jong-su, en ung man med författardrömmar, Hae-mi, en tjej som påstår att hon känner Jong-su från förr, och den 
gåtfulle Ben, som är snygg, rik och har en egendomlig hobby. En film om känslan av ensamhet i en värld utan fasta 
punkter – en subtilt mystisk thriller där hämnd snart är den enda utvägen.

Woman at War (Kona fer í stríð) - Torsdag 17 oktober kl 19.00

Regi: Benedikt Erlingsson, Island 2018 • 101 min. Med Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Jörundur Ragnarsson.

Filmskaparen Benedikt Erlingsson (”Om hästar och män”) är tillbaka med ett kärvt humoristiskt samtidsdrama. Filmen 
kretsar kring Halla, en ensamstående körledare i Reykjavik som har två mål i livet: att med radikala grepp rädda 
Island undan miljöförstöring – och att försöka få bli adoptivmamma. Vi bjuds på en originell dramakomedi; på samma 
gång skruvad, spännande och charmig.

Kapernaum (Capharnaüm) - Torsdag 24 oktober kl 19.00

Regi: Nadine Labaki, Libanon/Frankrike/USA 2018 • 121 min. Med Zain Al Rafeea. 

Tolvårige Zain vill stämma sina föräldrar för att de satt honom till världen. Vare sig Zain eller hans många syskon 
hinner med att vara barn, och när hans syster blev bortgift som 11-åring fick han nog och rymde hemifrån. En osen-
timental och gripande film om en liten driftig pojkes öde i Beiruts fattigkvarter. Prisbelönad och Oscarnominerad.

Kvarteret Korpen + Filmfest - Lördag 26 oktober kl 16.30 + 19.00

Vi firar MOWIE:s 50-årsjubileum dubbelt: Det blir filmvisning och filmfest. Kom på en eller bägge! Vi börjar med att 
visa Bo Widerbergs ”Kvarteret Korpen” på Arenan kl 16.30. Filmen var den första som MOWIE visade på hösten 
1969, och är dessutom framröstad som Sveriges bästa film någonsin. Efter filmen, kl 19.00, serveras en middags-
buffé på Stadshotellet, med filmquiz, filmmusik och bar. 

Filmvisningen är gratis för alla MOWIE-medlemmar och filmfesten kostar bara 150 kronor för buffé och dessert. Läs 
mer på mowie.se!

The Favourite - Torsdag 31 oktober kl 19.00

Regi: Yorgos Lanthimos, Irland/Storbritannien/USA 2018 • 119 min. Med Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone.

Tidigt 1700-tal. England är i krig med Frankrike, och den bräckliga drottning Anne sitter på tronen medan vännen 
Lady Sarah styr landet. När den nya tjänaren Abigail anländer får Sarah en konkurrent om drottningens gunst. 
Grekiske regissören Yorgos Lanthimos (”Dogtooth”, ”The Killing of a Sacred Deer”) har gjort en visuellt imponerande 
kostymfilm, osedvanligt rolig och smart, och extremt välspelad.

They Shall Not Grow Old - Torsdag 7 november kl 19.00

Regi: Peter Jackson, Storbritannien/Nya Zeeland 2018 • 99 min. Dokumentär.

Sagan om ringen-regissören Peter Jackson berättar om de unga män som drog ut i första världskriget, för att i många 
fall aldrig återvända. Med ett rikt material av arkivbilder och ljudupptagningar från BBC och Imperial War Museum åter-
skapar han med full skärpa och klara färger den enorma tragedi som drabbade miljontals människor. 

Lady Bird - Torsdag 14 november kl 19.00

Regi: Greta Gerwig, USA 2017 • 94 min. Saoirse Ronan, Laurie Metcalf.

Mamma/dotter-relationen är inte alltid så enkel, särskilt inte när tonårsdottern ska ta steget in i vuxenvärlden. Skåde-
spelaren Greta Gerwig regi- och manusdebuterar med ”Lady Bird”, och blev dubbelt Oscarnominerad. Filmen är en 
träffsäker dramakomedi med välutvecklad känsla för dialog och bildspråk, en historia som mixar svart komik, snärtiga 
repliker och djupt allvar på ett oemotståndligt vis. OBS: Årsmöte före filmen.

Eldprovet (Le Brio) - Torsdag 21 november kl 19.00 

Regi: Yvan Attal, Frankrike 2017 • 94 min. Med Daniel Auteuil, Camélia Jordana.

På ett elituniversitet i Paris går Neila, som har arabiska rötter och bor i ett invandrartätt höghusområde. Hon är en udda 
fågel på juristutbildningen – något som blir tydligt när hon blir uppläxad av en lärare. Hans rasistiska kommentarer 
filmas, och för att undvika skandal beordras han att bli Neilas mentor inför en prestigefull retoriktävling.

Isle of Dogs - Torsdag 28 november kl 19.00

Regi: Wes Anderson, USA 2018 • 101 min. Animerad.

Wes Anderson har skapat makalösa världar i filmer som ”Den fantastiska räven” och ”Grand Budapest Hotel”. Nu 
blickar han tjugo år in i framtiden, i en fascinerande och underhållande animerad dockfilm som utspelas i den japanska 
staden Megasaki. Alla hundar har förvisats till en soptipp mitt ute i havet och tolvårige Atari bestämmer sig för att ta sig 
dit och hämta hem sin hund Spots. 


