
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 190 kr. Biljetter till enstaka filmer säljes ej. 
Abonnemangskortet för medlemmar i SPF Seniorerna säljs innan vårens första 
visning onsdagen 12 januari 13:00-13:45 på Cnema. Betala gärna med jämna pengar. 
Kontakt till SPF Seniorernas 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. 

BRÖLLOP, BEGRAVNING OCH DOP 
Onsdag 9 mars 14.00
Regi: Colin Nutley, Sverige, 2020, 1 h 48 min
Vi följer familjerna Öhrn och Seger som tar oss genom höst 
och vinter, på väg mot julfirande och mot en nyårsafton som 
oundvikligen innebär ett slut på det gamla och en början på 
något nytt ...

En film om kärleken och döden och allt däremellan.

 

FARVÄL FÅRSKALLAR
Onsdag 9 februari 14.00
Regi: Albert Dupontel, Frankrike, 2020, 1 h 27 min
När 43-åriga hårfrisörskan Suze Trappet (Virginie Efira) 
drabbas av svår sjukdom fattas ett beslut. Hon ska till 
varje pris spåra upp barnet hon tvingades lämna ifrån 
sig vid 15 års ålder. Under sin alltmer desperata kamp 
mot den snåriga byråkratin möter hon den utbrände 
och livskrisande 50-åringen JB (Albert Dupontel 
som även regisserar) och Mr Blin (Nicolas Marié), en 
överentusiastisk men blind arkivarie. Den osannolika trion 
ger sig av på en hysteriskt rolig och kaotisk resa genom 
staden på jakt efter Suzes förlorade barn.

THE FATHER  
Onsdag 12 januari 14.00
Regi: Florian Zeller, Storbritannien, 2020, 1 h 37 min
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen 
anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning. 
Hans dotter Anne ser dock hur han försvinner in i sin 
egen värld av minnen och föreställningar. The Father 
är en rörande och ögonöppnande skildring av åldrande 
och anhörigskap som inte liknar någon annan, med 
Oscarsvinnarna Anthony Hopkins och Olivia Colman i sina 
livs roller. The Father belönades med två Oscarstatyetter, 
för Bästa manliga huvudroll (Anthony Hopkins) och Bästa 
manus efter förlaga.

HOUSE OF GUCCI
Onsdag 6 april 14.00
Regi: Ridley Scott, USA 2021, 2 h 37 min
HOUSE OF GUCCI är inspirerad av den chockerande och 
sanna berättelsen om familjeimperiet bakom det italienska 
modehuset Gucci. Under tre decennier av kärlek, svek, 
makt, hämnd och mord, ser vi vad ett namn kan betyda, vad 
det är värt och hur långt en familj kan gå för att få kontroll. 
Filmen är regisserad av Ridley Scott som även producerat 
tillsammans med Giannina Scott, Kevin J. Walsh och Mark 
Huffam. Becky Johnston och Roberto Bentivegna har 
skrivit manus, efter en historia av Becky Johnston. Filmen är 
baserad på boken ”The House of Gucci” av Sara Gay Forden.
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