
Nu är höstens 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 vårens visning onsdag 18 april kl 16:00-16:45 
samt innan höstens första visning onsdagen den 12 
september 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!

The Post
Onsdag 12 september 14.00
Regi: Steven Spielberg, USA 2017, 1 h 55 min
I juni 1971 tog New York Times, Washington Post och 
nationens stora tidningar ställning för yttrandefrihet och 
rapporterade om The Pentagon Papers, mörkläggningen av 
regeringshemligheter som spände över fyra decennier. Vid 
den tiden försökte Washington Post’s Katherine Graham 
(Streep) fortfarande att hitta sin plats som landets första 
kvinnliga tidningsutgivare, och Ben Bradlee (Hanks), 
tidningens labila men drivna redaktör, försökte förbättra den 
kämpande tidningens rykte. Tillsammans bildade de två ett 
osannolikt lag.

Ted - för kärlekens skull 
Onsdag 7 november 14.00
Regi: Hannes Holm, Sverige, 2017, 2 h 
Ted Gärdestads makalösa genombrott saknar motstycke i svensk 
pophistoria. I början av 70-talet greps Sverige av total Ted-feber 
och hela landet fascinerades av hans glädje, energi, talang och 
fantastiska låtar. Över en natt blev han Sveriges första riktiga 
tonårsidol. Filmen (med Adam Pålsson som huvudrollsinnehavare)
är en berättelse om en av vår tids största kompositörer, hans 
orubbliga relation till brodern Kenneth, till musiken och till livet. 
Teds livsöde kom att beröra en hel nation. Hans musik har på 
många sätt definierat svensk pop, med genialiska texter av 
brodern Kenneth, fyllda med liv, kärlek, smärta och hopp. 

Euphoria
Onsdag 10 oktober 14.00
Regi: Lisa Langseth, Sverige, Storbritannien, Tyskland, 2017, 1 h 44 min 
Systrarna Ines (Alicia Vikander) och Emelie (Eva Green) står inför 
en stor existentiell uppgörelse när livet plötsligt ställs på sin spets. 
Fullständig främmande för varandra och med olika livssanningar 
möts de och tar med oss på en resa i konflikt och försoning. 
Tillsammans spenderar de en avgörande tid under extraordinära 
omständigheter, allt på en plats som står för något större än 
oss själva. Euphoria berör livets ytterligheter i en känslomässig 
bergochdalbana. Värme och humor blandas med ilska och 
sorg. Filmen bjuder in till en kollision på randen av det moderna 
samhället. 

Phantom Thread
Onsdag 5 december 14.00
Regi: Paul Thomas Anderson, 2017, 2 tim 10 min
PHANTOM THREAD utspelar sig i 1950-talets London, 
där den berömde klänningsmakaren Reynolds Woodcock 
(Daniel Day-Lewis) och hans syster Cyril (Lesley Manville) 
befinner sig i den brittiska modescenens centrum. De 
klär kungligheter, filmstjärnor, arvtagerskor och andra 
socitetslejon. En dag möter Woodcock den unga och 
viljestarka Alma (Vicky Krieps) som snabbt blir både en 
inspirationskälla och älskarinna. Sakta men säkert börjar 
kärleken skapa revor i hans tidigare så välskräddade tillvaro.


