
Nu är vårens filmer här! Speciellt utvalda filmer av 
Cnema och SPF Seniorerna visas dagtid i Cnemas 
salonger med stor duk, digitalt ljud och bild samt 
bekväma biofåtöljer med extra benutrymme. 
Varmt välkommen!

SENIORBIO

Info
Filmserien om 4 filmer kostar 200 kr. Biljetter till enstaka filmer säljes ej. 
Abonnemangskortet för medlemmar i SPF Seniorerna säljs innan vårens första 
visning onsdagen 18 januari 13:00-13:45 på Cnema. Det går bra att betala med Swish 
men vi tar inte kort. Vid kontant betalning, betala gärna med jämna pengar. Kontakt 
till SPF Seniorerna, St. Olofs expedition: 011-107860 

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. 

HILMA 
Onsdag 15 mars 14.00
Regi: Lasse Hallström, Sverige, 2022, 1 h 59 min
I Lasse Hallströms engelskspråkiga film ”Hilma” utforskas 
det gåtfulla liv Hilma af Klint levde, som först det senaste 
decenniet börjat utkristalliseras. Hon var en svensk pionjär 
inom abstrakt konst, en feministisk ikon i en tid då män 
skapade alla regler och öppen för den spirituella världen 
som blev hennes kall. Huvudrollen som Hilma i olika åldrar 
delas av Hallströms fru Lena Olin och parets dotter Tora 
Hallström, som här gör filmdebut.

 

BRÄNN ALLA MINA BREV
Onsdag 15 februari 14.00
Regi: Björn Runge, Sverige, 2022, 2 h
Efter ett gräl med sin fru inser Alex Schulman att han 
måste ta itu med sin vrede. En ilska som gått i arv i 
generationer. Släktens alla konflikter och vendettor tycks 
börja hos en och samma person: morfar Sven Stolpe. I 
”Bränn alla mina brev” följer vi Karin och Sven Stolpe, och 
den korta affär Karin hade med Olof Lagercrantz i början 
av 1930-talet som skapade svallvågor över årtionden. 
Baserad på boken med samma namn.

TICKET TO PARADISE 
Onsdag 18 januari 14.00
Regi: Ol Parker USA, 2022, 1 h 43 min
Oscar®-vinnarna George Clooney och Julia Roberts 
återförenas på vita duken som ett skilt par som oväntat 
hamnar på ett gemensamt uppdrag: att hindra sin 
förälskade dotter från att göra samma misstag som de en 
gång gjorde.
Ticket to Paradise, från Working Title, Smokehouse 
Pictures och Red Om Films, är en romantisk komedi om 
att plötsligt få en oväntad andra chans.

ALI & AVA
Onsdag 19 april 14.00
Regi: Clio Barnard, Storbritannien 2022, 2 h 35 min
Av helt olika skäl är de båda ensamma, Ali och Ava, när de 
möts tack vare den gemensamma omsorgen om ett litet barn 
i grannskapet. Gnistor slår om den nyfunna relationen, tills 
det förflutna hinner ikapp dem.
Clio Barnard (The Selfish Giant) har hämtat inspiration från 
verkliga möten i skapandet av det här varma kärleksdramat, 
om två förlorade själar som finner varandra.
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