
Bioträffen 

Tumbascenen, Utbildningsvägen 2, Tumba 

Sedan 2001 då Bioträffen startade har vi kunnat visa kvalitetsfilm till lågt rabatterat pris. 
Filmbranschen har gett möjlighet att visa vissa ”smalare” filmer enligt konceptet ”Bio 
Kontrast” där vi som pensionärsföreningar fått räknas in. På senare år har denna möjlig-
het mer och mer minskat och nu är det inte längre möjligt. Januarifilmen är den sista en-
ligt detta koncept och därmed kan vi inte på samma sätt visa film för endast 50 kronor. 
Den möjlighet som finns att hålla ett lågt pris är att vi kallar oss Filmklubb och endast vi-
sar för våra medlemmar, det vill säga att alla medlemmar i SPF och PRO i kommunen 
också är medlemmar i Filmklubben Bioträffen. Medlemmarna får naturligtvis ta med sig 
en vän till filmen. Vi får då inte affischera på offentliga platser, men i våra egna sam-
lingslokaler får vi naturligtvis sätta upp affischer som tidigare. Vi får inte heller använda 
branschens biljetter, men för att kunna föra statistik över antal deltagare vid våra vis-
ningar kommer vi att använda numrerade s.k. ”kaffebiljetter”. 
Eftersom vi inte kommer att affischera offentligt efter 1 februari ber vi er att spara 
nedanstående information.  
Vi kommer att fungera som filmklubb under våren och därefter göra en utvärdering. 

I januari visar vi The bookshop som bygger på en engelsk roman från 70-talet och i feb-
ruari får vi i Green Book följa med på en resa i amerikanska södern på 1960-talet, en 
ögonöppnare. I mars träffar vi en amerikansk författare och hans fru när Nobelpriset ska 
utdelas i Stockholm, The Wife. Vi avslutar i april med den mycket önskade Bohemian 
Rhapsody. Vi presenterar också höstens första film som blir Downton Abbey. Två av fil-
merna har vi beställt tidigare men inte fått med rabatt. 

Vi fortsätter med samma låga pris – endast 50 kronor.  

 

Välkomna hälsar Gunnel Lundström med Asta Lindgren och Bodil Nordström. 

 

Fredag den 31januari kl 14.00 

The Bookshop 

Det är sent 1950-tal och krigsänkan Florence vill öppna bo-

khandel i kuststaden Hardborough. Hon köper förfallna Old 

House. Men samhällets grand dame mrs Gamart vill ha fas-

tigheten till ett konstcenter och motarbetar nykomlingen å 

det lömskaste. Här finns allt man kan önska av en engelsk 

feelgood-film: charmigt excentriska typer, engelsk fruktkaka, 

fjädervippor över bokryggar, vintagekläder, allt i vackra mil-

jöer. 1 tim 53 min. 

 

 

 



Fredag den 28 februari kl 14.00 

Green Book  

År 1962, när dörrvakten Anthony "Tony Lip" Vallelonga 

tillfälligt befinner sig utan arbete, går han med på att köra 

musikern dr Don Shirley på en tvåmånaders turné i djup-

aste amerikanska södern. Förvånad över att upptäcka att 

doktorn är afroamerikansk och inte en medicine doktor, 

är Tony till en början ovillig att ta jobbet, men lönen är för 

bra för att tacka nej till. Don Shirley är bildad, talar flera 

språk, innehar tre doktorstitlar och är den hyllade skap-

aren av en innovativ musikform medan Tony är en jord-

nära man med starka band till sin stora familj, lätt hamnar 

i trubbel och har en förkärlek till rock'n'roll och stekt kyck-

ling. Från början så har de båda olika uppfattningar 

om det mesta men finner snart att de båda också befin-

ner sig i en värld som ser ner på dem båda. Chockad 

över att bevittna verkligheten för svarta amerikaner i den 

segregerade södern, blir Tony doktorns försvarare och Don återgäldar Tonys lojalitet 

genom att hjälpa honom skriva dagliga kärleksbrev till sin fru. 2 tim 10 min. 

Fredag den 27 mars kl 14.00 

The Wife  

Glenn Close spelar Joan som i fyrtio år har offrat sin ta-

lang och sina drömmar för att stödja sin karismatiska 

make Joe och hans fantastiska karriär som författare. 

Med ojämlika förutsättningar har de byggt sitt långa äkt-

enskap och Joan har nu nått sin brytpunkt. På kvällen när 

Joe ska ta emot Nobelpriset i litteratur, höjdpunkten på 

framgångssagan, bestämmer Joan sig till slut att tillkän-

nage den stora hemligheten. 1 tim 40 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fredag den 24 april kl 14.00 

Bohemian Rhapsody 
 
Spelfilm om rockbandet Queen med Rami Malek som 
Freddie Mercury. 2 tim 14 min. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fredag den 25 september kl 14.00 

Downton Abbey 

 
1927. Familjen Crawley, ägare till lantgodset Downton Ab-

bey i Yorkshire, England, blir aviserade att Storbritanniens 

kung George V och drottning Mary med kort varsel avser 

att bo en natt på Downton Abbey under en resa i grev-

skapet. Godset vänds upp och ner under förberedelserna 

och själva besöket. 2 tim 2 min. 

 

 

http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=person&itemid=350564

