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invigning av filmveckan
ölands filmvecka 2019 invigs onsdagen den 20 februari på centrumBiO i löttorp. 

18:30 mingel  •  19:00 invigning  •  Ca 19:30 ser vi filmen Stenkustens folk 
anmälan till persnas@hotmail.com eller 070 680 39 28

Program med reServation för eventuella felSkrivningar



invigning av ölands filmvecka 2019
Ölands filmvecka 2019 invigs onsdagen den 20 februari på centrumbiO i löttorp.

Program: 18:30 mingel

19:00 invigning -  anna-kajsa arnesson, Staffan larsson och ilko corkovic inviger filmveckan.

ca 19:30 ser vi filmen Stenkustens folk

centrumbiO i löttorp bjuder på invigningen – begränsat antal platser, 

anmälan till persnas@hotmail.com eller 073-680 39 28 senast måndag 18 februari.

Stenkustens folk - historiskt krönikespel från bygden 

Krönikespelet skrevs av Olof Löttiger och framfördes första gången på 

1950-talet. 1977 väcktes tankarna på nytt om att uppföra spelet vid stenkusten, 

närmare bestämt vid Jordhamn – mellan Gillberga och Sandvik. Det blev succé 

direkt och en vackrare teaterscen har aldrig skådats, som någon i publiken sa. 

amatörer från bygden framförde spelet mellan åren 1978-1985. Det var ett krav 

att skådespelarna skulle komma just från norra Öland. ingen ”utsocknes” 

kan prata öländska som ölänningarna själva!

initiativet till att uppföra krönikespelet på 70-talet togs 

av iOGT-nTO, som hade en bred teaterverksamhet. 

På 1950-talet var Åkerbo Hembygdskrets arrangörer 

och därför föll det sig naturligt att man på 70-talet 

samarbetade.

Teaterföreställningen spelades in och även om 

kvalitén kanske inte är den bästa, så är det väl värt 

att komma till centrum bio och titta på filmen.

24 feb 2019 kl 19.00 (1 timmar 43 minuter)

eld & lågor • Ålder: 15 år • Pris: 80 kr.
Året är 1940 och på var sin sida om allmänna gränd på Djurgården 
ligger två konkurrerande nöjesparker, det tjusiga Gröna lund med 
karuseller för barnfamiljerna och det simpla nöjesfältet med billig öl, 
levande musik och lättklädda damer.
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Bio aulan 
www.bioaulan.se • info@bioaulan.se
Skansenskolans aulan, Ölandsgatan, mörbylånga

20 feb 2019 kl 15.00
lego filmen 2 • Svenskt tal • Pris: 60 kr.
i den efterlängtade uppföljaren återförenas nu bricksburgs hjältar i leGO® 
filmen 2 för ett nytt, actionspäckat äventyr för att rädda sin älskade stad. 
Den här gången hotas de av leGO DuPlO-inkräktare från yttre rymden som 
förstör allt i sin väg snabbare än invånarna hinner bygga upp det på nytt. 
kampen för att besegra inkräktarna och återställa lugnet i leGO-universumet 
tar emmet, lucy, batman och deras vänner till nya outforskade världar.

21 feb 2019 kl 19.00 (2 timmar 15 minuter)

Roma • Ålder: 15 år • Pris: 80 kr.
Detta mexikanska drama har fått tio Oscarsnomineringar! regissören 
alfonso cuarón ger oss ett färgstarkt och känslosamt porträtt av en hus-
hållerskas livsresa, mot bakgrund av 1970-talets politiska kaos i mexiko.

22 feb 2019 kl 15.00 (1 timmar 45 minuter)

draktränaren 3 • Ålder: ej granskad • Pris: 60 kr.
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en fanta-
stisk nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. 
i nästa kapitel kommer Hicke och Tandlöse äntligen att upptäcka sina sanna öden; 
Hickes som byn berks ledare, tillsammans med astrid, och Tandlöses som 
drakledare för alla nattfasor.

Träffpunkt Solrosen, Strömgården Borgholm

27 feb 2019 kl 10.00
ur sund, ur hav
en film av Sven ekberg, niclas Wimmerberg och Johan Theorin. 
filmen ur sund, ur hav är en dokumentärfilm om det öländska fisket – en urgammal 
näring som är på väg att försvinna. År 2005 fanns det drygt 100 yrkesfiskare på Öland. 
i dag är bara ett tiotal kvar och en gammal och stolt yrkeskår är på utdöende. 
i filmen får vi träffa havsforskare, unga och gamla fiskare, anhöriga till fiskare 
som havet tagit och ättlingar till ölänningar som kring förra sekelskiftet 
emigrerade till amerika och blev laxfiskare i alaska.
Inledande samtal med Sven Ekberg • Träffpunkt Solrosen, Strömgården 
Begränsat antal platser, föranmälan på telefon 070-606 24 16 • Fri enTré

En öländsk fiskehistoria

Filmvisning

Ur Sund
Ur Hav

Möt fiskare, ättlingar till laxfiskare i Alaska och forskare– fiskehistorier och tragedier på sjön.

ADT- Tryck Borgholm, Öland 2018

FOTO: TOMMIE SKOOG

En film av Sven Ekberg, Niclas Wimmerberg & Johan Theorin

trailers och övrig info finns på hemsidan www.bioaulan.se
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centrumBiO löttorp centrumbio.iogt.se

Biljettbokning: bio.se/centrum-bio-lottorp • centrumbion@live.se 

löttorpsvägen 21, 387 72 löttorp • Vid problem att boka:  070-380 88 16

21 feb 2019 kl 19.00 (2 timmar 2 minuter)

alita: Battle angel • visas i 3d • från 11 år • 90 kr.
flera århundraden i framtiden hittas den övergivna alita på ett skrotupplag i 
iron city av cyberläkaren ido som tar med sig den medvetslösa alita till sin klinik.

20 feb 2019 kl 19.00
Stenkustens folk (invigningen)
Historiskt krönikespel från bygden. Se mer info på sid 2.

folkan Biograf, Borgholm
Biljettbokning och information • www.folkanborgholm.se
pelle.nyborg@gmail.com • 070-712 51 92 • Storgatan 39, 387 34 Borgholm 

20 feb 2019 kl 14.00 (1 timme 29 minuter)

Sune vs Sune • 100 kr.
när Sune ska börja fyran möts han av en chock. en ny kille sitter på hans 
plats, och han är allt som Sune vill vara. inte nog med det, han heter Sune 
också, och det är ju verkligen ingen bra start på fyran. 

20 feb 2019 kl 19.00 (2 timmar 16 minuter)

a Star is Born • 120 kr.
ally har precis gett upp sin dröm om att slå igenom som sångerska, när hon en 
dag upptäcks av musikern Jack som ger henne en välbehövlig spark in i rampljuset. 
men när allys karriär äntligen börjar ta fart så håller deras relation på att rasera, 
samtidigt som Jack kämpar mot sina egna inre demoner.

22 feb 2019 kl 14.00 (1 timmar 45 minuter)

draktränaren 3 • Ålder: ej granskad • Premiär! • Svenskt tal • 100 kr.
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en fan-
tastisk nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. 

24 feb 2019 kl 19.00
the Prodigy • Ålder: ej granskad • 120 kr. 
Sarah är oroad över sin unge son miles skrämmande beteende och tror att 
en ond och övernaturlig kraft tar över honom. Sarah måste välja mellan en 
mammas instinkter att skydda sin son till varje pris och det desperata behovet 
att undersöka vad, eller vem, som orsakar hans onda svängningar.

23 feb 2019 kl 15.00 (1 timmar 45 minuter)

draktränaren 3 • Ålder: ej granskad • 90 kr.
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en 
nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. 

22 feb 2019 kl 19.00 (2 timmar 14 minuter)

Bohemian Rhapsody • 120 kr.
bohemian rhapsody är en hyllning till Queen, deras musik och enastående sångare 
freddie mercury, som trotsade stereotyperna, rev upp konventionerna och blev 
en av världens mest älskade underhållare. filmen följer bandets explosionsartade 
uppgång genom deras ikoniska låtar och revolutionerande sound, när bandet 
nästan splittras på grund av mercuys urspårade livsstil och den triumfartade 
återföreningen under live aid då mercury leder bandet i ett av de mäktigaste 
framträdandena i rockhistorien.

23 feb 2019 kl 19.00 (1 timmar 59 minuter)

the favourite • från 11 år • 110 kr.
Tidigt 1700-tal. england är i krig med frankrike. Den bräckliga Queen anne sit-
ter på tronen medan vännen lady Sarah styr landet samtidigt som hon tampas 
med annes sviktande hälsa och kraftiga humörsvängningar. 

27 feb 2019 kl 19.00 missa inte “drakpyssel & mat kl. 17.00 på kalk”

draktränaren 3 • Ålder: ej granskad • 90 kr.
Det som började som en osannolik vänskap mellan en tonårig viking och en
nattfasa-drake har vuxit till en episk trilogi som spänner över hela deras liv. 

24 feb 2019 kl 15.00 (1 timmar 43 minuter)

eld & lågor • Ålder: ej granskad • 110 kr.
en berättelse om kampen mellan två konkurrerande nöjesparker 
på varsin sida om allmänna gränd på Djurgården i Stockholm. 

25 feb 2019 kl 15.00 (1 timmar 23 minuter)

Stora stygga räven • Barntillåten • matiné • 70 kr.
från skaparna av Oscarsnominerade victor & Josefine kommer en ny rolig historia 
för hela familjen. landsbygden är inte alltid så lugn och fridfull som man kan tro.
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Borgholms bibliotek 0485-880 70 • www.bibliotek.borgholm.se
biblioteket@borgholm.se • Trädgårdsgatan 20, 387 31 Borgholm

21 feb 2019 kl 10.00-14.00
var med på filmlov!
filmworkshop med michelangelo miskulin
Du får lära dig filma och redigera för att göra en egen film. 
vi ser på exempel, pratar film och vad man ska tänka på för att 
få rätt stämning i sin film. Tillsammans gör vi en övningsfilm 
och berikar oss kring filmens oändliga möjligheter. 
(Biblioteket bjuder på enklare lunchsmörgås)
Åldersgräns: 10-15 år
Obs! begränsat antal platser! föranmälan till borgholms 
bibliotek senast 20 februari telefon 0485-88070

Gräsgård o.tornegard@gmail.com • Tornegård 106, 386 64 Degerhamn

21 feb 2019 kl. 19.00 (2 timmar 11 minuter)

mary Poppins kommer tillbaka
Barntillåten • engelsk tal svensk text • 80 kr.
mary Poppins är den praktiskt taget helt perfekta barnsköterskan med 
unika magiska färdigheter.  Hon kan förvandla den tråkigaste uppgiften 
till ett oförglömligt, fantastiskt äventyr. Hon kommer tillbaks till nästa 
generation i banks-familjen,  för att hitta den glädje som saknas i deras liv.

degerhamns bibliotek Södra möcklebyvägen 11, 386 63 Degerhamn

21 feb 2019 kl 12.00-16.00
gör animerad film på sportlovet
Du får lära dig filma med stop motion-teknik och så skapar du din 
egen animerade film. Du hittar på ett manus och gör figurer i lera, 
skapar bakgrund och filmar din berättelse. vi hjälper till förstås. 
Barn i alla åldrar. ingen föranmälan. Grupper på 8 personer och 
fler kontakta oss innan ni kommer så vi vet att det finns plats.

Kontaktperson: Eva Matthis 076-1020986 • eva.matthis@morbylanga.se 
Arr; Biblioteket,  Kulturskolan och Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun

mörbylånga bibliotek Storgatan 2, 386 50 mörbylånga

20 feb 2019 kl 12.00-16.00
gör animerad film på sportlovet
Du får lära dig filma med stop motion-teknik och så skapar 
du din egen animerade film. Du hittar på ett manus och gör 
figurer i lera, skapar bakgrund och filmar din berättelse. 
vi hjälper till förstås. 
Barn i alla åldrar. ingen föranmälan. Grupper på 8 personer och fler 
kontakta oss innan ni kommer så vi vet att det finns plats.

Kontaktperson: Eva Matthis 076-1020986 • eva.matthis@morbylanga.se 
Arr; Biblioteket,  Kulturskolan och Kreativ verkstad i Mörbylånga kommun

25 feb 2019 kl 19.00
film på öland – de första 70 åren
under åren 1917-1973 visade einar andersson film i borgholm. 
Totalt visade han 3.424 filmer vid 10.868 tillfällen. 
bioforskare kjell Gerdin har under tre års tid kartlagt alla 
filmer som ”farbror einar” visade. 

måndag den 25 februari klockan 19:00 berättar kjell Gerdin 
om ”farbror einars filmarkiv” och visar några filmsnuttar 
på biblioteket i borgholm.

låna e-film
Genom borgholms bibliotek kan du nu låna strömmande film helt gratis genom 
tjänsten cineasterna.  läs mer på bibliotek.borgholm.se/web/arena/e-film 
eller kom in på biblioteket så visar vi hur det funkar. 

Från och med 2019 är alla DVD-filmer dessutom 
gratis på Biblioteken i Borgholms kommun.
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För barn i 
alla åldrar

Gör din 
egen film!
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Borgholms filmstudio
borgholms filmstudio är till för alla som gillar film och gärna ser sådant som ligger lite vid sidan om den 
mer kommersiella repertoaren. målet är att visa filmer av allmänkulturellt intresse inom olika genrer och 
från olika delar av världen. Som medlem får man för en billig penning se 6-7 filmer varje höst och vår på 
folkan bio i borgholm.  visningstid är söndag eftermiddag.

filmstudion drivs av frivilliga krafter och bygger helt på medlemmarnas intresse för film. 
allt som vi får in genom medlemsavgiften används till verksamheten. 
Läs mer på www.borgholmsfilmstudio.se
eller kontakta Gun frank, gun.frank@telia.com, tel.  0736 146250. Välkommen som medlem du också!

Profilhandbok

eftersom vi inte är en officiell biograf, har vi endast tillstånd att visa filmerna för 
ett slutet sällskap, dvs. som förening. Du blir medlem genom att sätta in årsavgiften 
350:- på bankgiro 5126-9256 och ange ditt namn på inbetalningen. 
Är du inte tidigare medlem i föreningen borgholms filmfestival, vill vi även ha 
uppgift om din adress, telefon och e-post. medlemskortet gäller för årets alla 
8 filmföreställningar.
för mer information, se vår hemsida
www.borgholmsfilmfestival.se/ eller ring Kjell Gerdin 0708-146812.

Gillar du de gamla filmklassikerna? Vill du se film i en av Sveriges äldsta biografsalonger? 
då är Föreningen borgholms Filmfestival helt rätt för dig! 

OnSdaGen den 27/2 Startar Vi Vår 4:e SäSOnG med tVå Filmer. 

27 feb 2019 kl. 15.00
en man steg av tåget (Bad day at Black rock)
när tåget stannar vid black rock för första gången på fyra år, stiger en enarmad man av.  
Han frågar efter en japansk-amerikansk bonde, men möts av kyla från lokalbefolkningen. 
Det är uppenbart att de har något att dölja.

27 feb 2019 kl. 19.00
Harmonica – en hämnare (once upon a time in the West)
en berättelse från järnvägens utbredning västerut i uSa. en mystisk främling med 
munspel förenar sig med en ökänd desperado för att skydda en vacker änka från en 
hänsynslös mördare som arbetar för järnvägen.

	  

24 feb 2019 kl. 16.00
vad ska folk säga
Sextonåriga nisha bor i Oslo och lever ett dubbelliv. Hemma följer hon strikt familjens 
pakistanska traditioner, men med sina vänner lever hon ett vanligt norskt tonårsliv. 

	  

filmföReninGaR


