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Aurora - Torsdag 6 februari kl 19.00
Regi: Miia Tervo, Finland 2019 • 106 min. Med Mimosa Willamo, Amir Escandari, Oona Airola.
Aurora, en festande nageltekniker med anknytningsstörningar blir äktenskapsmäklare åt iransk flykting i denna 
oemotståndliga debut. Med sprudlande energi och avväpnande svart humor berättar Miia Tervo om ensamhet, 
vardagsrasism och alkoholism i en intelligent romantisk komedi som leker med fördomar och genrekonventioner. 
Filmen var premiärfilm på Göteborg Film Festival 2019, men fick obegripligt nog aldrig någon riktig biopremiär i 
Sverige. Därför är vi extra glada att kunna visa den på MOWIE.

And then we danced - Torsdag 13 februari kl 19.00
Regi: Levan Akin, Sverige/Georgien 2019 • 105 min. Med Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili.
Sveriges Oscarbidrag 2019 har mött protester i Georgien, där den är inspelad och där budskapet om allas rätt till 
kärlek inte går hem i alla kretsar. Filmen handlar om Merab, som dansar georgisk nationaldans och drömmer om 
en karriär som dansare. I dansskolan möter han den karismatiske Irakli som blir hans största rival, men också hans 
största kärlek.

Sorry we missed you - Torsdag 20 februari kl 19.00
Regi: Ken Loach, Storbritannien 2019 • 100 min. Med Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone.
Ken Loach, behöver vi säga mer? Sedan 1960-talet har den brittiske regissören envist skildrat sociala orättvisor 
och vanliga människors kamp för en dräglig tillvaro i starka och gripande filmer. Här handlar det om paret Ricky och 
Abby. Deras dröm om att ge sina barn en trygg uppväxt, helst i eget hus, känns mer avlägsen än någonsin när 
Abby stretar på i sitt stressiga vårdjobb och Rickys satsning på att jobba som budbilsförare inte blir vad han hoppats.

Atlantics - Torsdag 27 februari kl 19.00
Regi:  Mati Diop, Senegal/Frankrike/Belgien 2019 • 104 min. Med Mame Bineta Sane, Nicole Sougou, Aminata Kane.
Franska regissören Mati Diop har skapat en värld som mixar grå vardag med övernaturlig magi, och filmen vann 
juryns stora pris på senaste Cannesfestivalen. Den personliga och poetiska häxbrygden cirklar kring byggjobbaren 
Souleiman och hans älskade Ada, som ska ingå ett arrangerat äktenskap. En film för både hjärta och hjärna.

Unge Ahmed (Le jeune Ahmed) - Torsdag 5 mars kl 19.00
Regi: Jean-Pierre och Luc Dardenne, Belgien 2019 • 90 min. Med Idir Ben Addi, Myriem Akheddiou, Claire Bod-
son.
Ett kraftfullt drama av belgiska bröderna Dardenne, som gång på gång skapat hyperaktuella socialrealistiska berät-
telser om vår tids stora samhällsfrågor. Den här gången handlar det om Ahmed, en ung, radikaliserad student som 
planerar att avrätta sin lärare i religionens namn. Frågan är om kärleken till livet kan vinna över hans motiv att döda?

Gud finns, hennes namn är Petrunya (Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija) - Torsdag 12 mars kl 19.00
Regi: Teona Strugar Mitevska, Nordmakedonien, 2019 • 100 min. Med Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, 
Suad Begovski.
En nordmakedonsk mix av satirisk saga, Balkan-buskis och feministiskt brandtal – när såg du det senast? Den här 
märkvärdiga filmen tar sin början i en årlig tradition: prästen släpper ner ett stort träkors i floden. Hundratals män kastar 
sig efter korset för att få lycka och välgång, men den som fångar det är för första gången en kvinna. Reaktionerna blir 
våldsamma, förstås.

Parasit (Gisaengchung) - Torsdag 19 mars kl 19.00 
Regi: Bong Joon-Ho, Sydkorea 2019, 132 min • 94 min. Med Choi Woo-shik, Park So-dam, Chang Hyae-Jin.
En arbetslös familj lyckas på omvägar bli tjänstefolk hos en rik familj i en toppmodern villa. Bong Joon-Hos familjethril-
ler gestaltar klasskonflikter med svart humor, oväntade vändningar, och uppflammande våldsamheter. Parasit vann 
Guldpalmen på den senaste Cannesfestivalen och har hyllats som en nyskapande hybrid av social satir och gastkra-
mande drama. ”Ett av decenniets stora mästerverk.” – Nicholas Wennö, Dagens Nyheter.

Medlemmarnas val - Torsdag 26 mars kl 19.00
Vi avslutar vårterminen med en film som medlemmarna röstar fram.


