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Mer film på biblioteket i vår!
Lomma bibliotek fortsätter sitt samarbete
med Doc Lounge Malmö och livesänder
visningar den 7 februari och den 4 april.
Håll utkik efter fler detaljer längre fram!

Våren 2017

Visningarna inleds klockan 19.00 med en introduktion av Emil
Stjernholm, doktorand i filmvetenskap vid Lunds universitet.

Min pappa Toni Erdmann
Onsdag 11 januari kl. 19.00 Lomma bibliotek
Winifred vill tina upp sin sedan länge dåliga relation till dottern Ines.
Han beslutar sig för ett spontanbesök hos dottern, men Ines är allt
annat än välkomnande. Den hysteriskt skojfriske fadern passar föga in i
affärskvinnan Ines liv. (Regi: Maren Ade, 2016, Tyskland. Längd: 162 min)

Captain Fantastic
Onsdag 1 mars kl. 19.00 Lomma bibliotek
Ben och Leslie har valt att uppfostra sina barn på ett okonventionellt vis,
långt bortom civilisationen. De gör sitt bästa för att fostra barnen till att
bli bildade, intelligenta, kreativa och självständiga. När Leslie plötsligt dör
blir Ben ensam med ansvaret och tvingas dessutom till en roadtrip in i
civilisationen tillsammans med barnen. En kollision mellan två verkligheter
uppstår. (Regi: Matt Ross, 2016, USA. Längd: 118 min)

Julieta

Den allvarsamma leken

Onsdag 8 februari kl. 19.00 Lomma bibliotek

Onsdag 22 mars kl. 19.00 Lomma bibliotek

En moders kamp mot ovissheten. Sedan Julietas man Xoan gått bort
lever hon ensam med dottern Antía. Sorgen för dem inte närmare, utan
allt längre ifrån varandra. När Antía fyllt arton försvinner hon spårlöst
och i Julietas sökande efter dottern inser hon hur lite hon faktiskt vet om
dottern och dotterns liv. (Regi: Pedro Almodóvar, 2016, Spanien. Längd: 99
min)

En sommarkväll möts journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern
Lydia Stille i skärgården, det är början på en omöjlig och livslång kärlekshistoria. De skiljs åt strax därefter och återses först tio år senare, då gifta
på varsitt håll. Den passionerade förälskelse de åter drabbas av hotar
också att förgöra dem och deras liv. (Regi: Pernilla August 2016, Sverige.
Längd: 116 min)

