
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!

SENIORBIO
Hösten 2019
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Info
Filmserien om 4 filmer kostar 190 kr. 
Biljetter till enstaka filmer säljes ej.  
Abonnemangskortet för medlemmar i SPF Seniorerna 
säljs efter vårens visning onsdag 20 mars kl 16:00-16:45 
samt innan höstens första visning onsdagen den 18 sep 
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!

Green Book
Onsdag 18 september 14.00
Regi: Peter Farrelly, USA 2018, 2 h 10 min
Vann en Oscar för ”bästa film”. Tony Lip, en fd utkastare 
från de italiensk-amerikanska kvarteren i Bronx New 
York, anställs för att köra den världsberömda klassiska 
pianisten Don Shirley, med rötter i den afroamerikanska 
kulturen, på en konsertturné genom djupaste 
amerikanska södern. Ett minst sagt udda par. Längs 
vägen måste de förlita sig på ”The Green Book” för att 
hitta de restauranger och hotell som anses godkänna 
afroamerikanska gäster. På en fantastisk resa tvingas 
de lägga undan sina meningsskiljaktigheter när de 
konfronteras av rasism, fara, oväntad medmänsklighet 
och en hel del humor.

Cold War
Onsdag 20 november 14.00
Regi: Pawel Pawlikowski, Polen 2018, 1 h 28 min
När pianisten Wiktor och sångbegåvningen Zula möts 
i Polen drabbas de av en omedelbar, passionerad 
förälskelse. Den återhållsamme Wiktor har finkulturell 
bakgrund medan temperamentsfulla Zula är van att slåss 
ur underläge. De förenas av kärleken till musik och en 
attraktion som varken geografiska avstånd eller tidens 
tand rår på, men deras relation blir lika destruktiv som 
oundviklig. I Polen tvingas Wiktor och Zula bli en del av 
Sovjets propagandamaskin, när de ser chansen att fly till 
Paris fattar de beslut som kommer att forma bådas liv. 

Moa Martinson - Landsmodern 
Onsdag 23 oktober 14.00
Regi: Maj Wechselmann, Sverige 2018, 1 h 30 min 
Ett dokudrama till stor del inspelat i Norrköping med 500 
statister, finansierat med stöd av Norrköpings Filmfond. 
Filmen skildrar den fattiga industrislummen i Norrköping 
kring 1900 som Moa beskriver med så stor humor och 
sarkasm. Var sjätte barn dog i slummen, epidemier 
härjade, tuberkulos och syfilis - 3000 väverskor arbetade 
för svältlöner. Moa skildrar svälten på torpet i Sörmland 
med en alkoholiserad make. Filmen presenterar ny 
hittills okänd dokumentation om äktenskapet med Harry 
Martinson som ändrar den officiella bilden. 

The Wife
Onsdag 18 december 14.00
Regi: Björn Runge, USA m fl. 2018, 1 h 41 min
THE WIFE är, med sitt smarta och provokativa 
tonfall, en historia som bygger på en stundens 
uppenbarelse för Joan Castleman, som är gift med 
en av alla dessa män som tror att de äger världen, 
men som inte vet hur han ska ta hand om sig själv 
eller någon annan. Han är också en av USA:s mer 
framstående romanförfattare, som snart kommer 
att få Nobelpriset i litteratur. Joan, lika perfekt 
som vacker, har de senaste 40 åren helt ignorerat 
sina egna författartalanger och i stället satsat allt 
på makens karriär. Nu har hon slutligen fått nog. 


