
Nu är vårens filmer här! Filmerna är speciellt 
utvalda av Cnema och SPF Seniorerna. De 
visas dagtid i Cnemas salonger med stor duk, 
digitalt ljud och bild samt nya biofåtöljer med 
extra benutrymme! Varmt Välkomna!
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Info
Filmserien om 4 filmer kostar 180 kr. 
Biljetter till enstaka filmer säljes ej.  
Abonnemangskortet för medlemmar i SPF Seniorerna 
säljs efter höstens visning onsdag 13 dec kl 16:00-16:45 
samt innan vårens första visning onsdagen den 17 jan 
13:00-13:45 på Cnema. Betala gärna med jämna pengar. 
Vi tar ej kort. Hitta hit: Cnema ligger på Kungsgatan 
56. Närmaste hållplats för bussar och spårvagn är 
”Västertull”. Se hemsidan för info om parkering och 
kommunikationer: www.cnema.se. 
Kontakt till SPF Seniorernas Expedition: 011-107860

Varmt välkomna!

Victoria & Abdul
Onsdag 17 januari 14.00
Regi: Stephen Frears, USA 2017, 1 h 52 min
Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden 
under de senare åren av drottning Victorias av England 
styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig 
från Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på 
tronen, förväntar han sig inte att vinna självaste drottningens 
gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar ifrågasätta de 
restriktioner som under hela hennes regenttid omgärdat 
henne, formar de två en både osannolik och lojal allians – 
vilken hennes hov och innersta krets gör allt för att krossa. 

En kvinnas liv
Onsdag 21 mars 14.00
Regi: Stéphane Brizé, Frankrike, 2017, 1 h 59 min
Normandie, året 1819. Jeanne är en ung kvinna som återkommer 
hem till sin far från sin utbildning. Hon har stora drömmar om livet 
– inte minst om sitt kommande bröllop med en ung adelsman, 
även om det är arrangerad för att behålla familjens status. Hennes 
man visar sig vara både eländig och otrogen. Sakta men säkert 
förlorar Jeanne sina drömmar och falska förhoppningar.  En 
kvinnas liv är ett prisbelönat drama regisserad av Stéphane Brizé 
(Marknadens lag), baserad på Guy De Maupassants klassiska 
roman. 

Sameblod
Onsdag 28 februari 14.00
Regi: Amanda Kernell, Sverige, Norge, Danmark 2016, 1 h 50 min 
Det är 30-tal i Sápmi. Fjortonåriga Elle Marja går på en internatskola 
för samiska barn där hon utsätts för rasbiologiska undersökningar 
och trakasseras av omgivningen. Sviken, upprorisk och äventyrslysten 
bestämmer hon sig för att ge upp sin samiska identitet och söka ett 
nytt liv i söder. Hon stjäl sin lärarinnas kläder och sätter sig på tåget 
mot Uppsala. Lene Cecilia Sparroks tonsäkra tolkning av Elle Marja 
lämnar ingen oberörd i denna djupt gripande film som kombinerar 
häpnadsväckande norrländsk naturlyrik med skarpa iakttagelser om 
det koloniala förtryckets olika ansikten.

Tulpanfeber
Onsdag 18 april 14.00
Regi: Justin Chadwick, 2016, 1 tim 47 min
I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med tulpanlökar 
och den så kallade tulpanmanin är ett faktum. En enda 
tulpanlök kan kosta tio gånger mer än en vanlig årslön, så 
den exotiska blomman kan göra många människor väldigt 
rika - och andra väldigt fattiga. I denna omvälvande tid 
försöker den välbärgade handelsmannen Cornelis Sandvoort 
(Christoph Waltz) att skapa den ultimata familjelyckan med 
sin mycket yngre fru Sophia (Alicia Vikander). När de inte 
lyckas få barn anlitar Cornelis en ung lovande konstnär att 
måla deras porträtt som ett arv till eftervärlden. 


