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Invigning av Ölands Filmvecka 18 februari 2020
Invigningen av Öland Filmveckan äger rum tisdagen den 18 februari klockan 19:00 

på Borgholms Bio, Södra Långgatan 24, Borgholm. Detta för att inleda firandet av att 

det i år är 100 år sedan Borgholms-Biografen öppnade. Handelsmannen Einar Andersson 

hade sedan 1917 visat film i Godtemplarsalongen, men redan 1918 börjat bygga

 en egen biograf bredvid sin och hustrun Hildurs bostad på Södra Långgatan. 

Våren 1920 stod huset färdigt, den första som byggts som biografsalong på 

landsbygden. Invigningen skedde fredagen 23/4 med filmen Synnöve Solbakken.

I samband med denna invigning visar vi filmen Så minns vi

Einar Andersson från 2004. Den är gjord av Kiki Lundh, Göran Persson, 

Åke Sjölund och Karl-Gunnar Larsson (Borgholms Filmstudio). 

Vi får även höra Einar Andersson själv från en av de ytterst få 

intervjuer han gjorde. Den är från 1972 och gjordes av 

Lennart Sandström och Johan von Reis. Längd 1:05.

Vi gör animation /stopmotion-filmer med Ipads. 
Teknik: teckning och lera.  Inga förkunskaper krävs. 
Ingen kostnad. Ipads finns att låna men ta gärna med egen. 
Vi använder appen stopmotion.  Ladda gärna hem den innan.
19 och 20 februari 2020 kl. 9.00-12.00
Kulturskolan Borgholm Kronomgasinet.  Åk. 3 och uppåt. GRATIS 

21 feb 2020 kl 15.30
LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ - TÅGRÅNARENS HEMLIGHET • 60 kr.
Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i närliggande 
Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att 
hennes pappa Ferdinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse och 
Maja ser nu sin stora chans att få upprättelse, att visa att de visst kan lösa brott!

 oland.se/filmveckan oland.se/filmveckan

BIO AULAN 
www.bioaulan.se • info@bioaulan.se
Skansenskolans Aulan, Ölandsgatan, Mörbylånga

19 feb 2020 kl 15.00
SONIC THE HEDGEHOG • (sv. tal) • 60 kr. • Från 7 år
Sonic försöker hantera det märkliga livet på jorden tillsammans med 
sin nyfunna, mänskliga bästa vän Tom Wachowski. 
Sonic the Hedgehog är en live-action äventyrskomedi baserad
på de klassiska och älskade videospelen från Sega.

20 feb 2020 kl 19.00
PARASITE • 80 kr. • Längd: 2 tim 12 min • Från 15 år
Arbetslösa, men streetsmarta, Ki-teak och hans familj intresserar sig 
för den rika och glamorösa familjen Park. En efter en nästlar de sig in i 
familjens hem, men en oväntad incident ställer allt på sin spets.

21 feb 2020 kl 14.00
PAW PATROL: REDO,REJSA. RÄDDA • 60 kr. • Barntillåten • 67 min.
Beskriving: Paw Patrol är den populära animerade tv-serien som nu visas på bio. 
En pojke vid namn Ryder leder de 6 modiga valparna Chase, Marshall, Rocky, 
Rubble, Skye och Zuma. När trubbel inträffar så är Tass Patrullen där för att
hjälpa till. Perfekt för de minsta biobesökarna!

23 feb 2020 kl 19.00
EMMA • 80 kr.
Emma Woodhouse är en snygg, smart, rik - men rastlös - alfakvinna som saknar 
rivaler i sin hemstad där det inte händer så mycket. I denna sprakande satir om 
sociala klasser och det jobbiga med att växa upp, måste Emma navigera mellan
missmatchade dejter och romantiska felsteg för att hitta kärleken...som var där
hela tiden. Jane Austens älskade komedi om att hitta sin jämlike och att förtjäna
ett lyckligt slut återskapas i denna nya, läckra filmatisering av Emma. 

Trailers och övrig info finns på hemsidan www.bioaulan.se

VÄLKOMMEN ATT  GÖRA 
FILM PÅ  KULTURSKOLAN 
I BORGHOLM.

KULTURSKOLAN, KRONOMAGASINET 

Norra Långatan 2,  

38731 Borgholm 

Ingen anmälan. 

Tel. 0730365698 eller 0485-88116



 oland.se/filmveckan oland.se/filmveckan

CentrumBIO Löttorp centrumbio.iogt.se

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

Löttorpsvägen 21, 387 72 Löttorp • Vid problem att boka:  070-380 88 16

19 feb 2020 kl 15.00
SONIC THE HEDGEHOG • (sv. tal) • 90 kr. • 99 min • Från 7 år
Sonic försöker hantera det märkliga livet på jorden tillsammans med 
sin nyfunna, mänskliga bästa vän Tom Wachowski. 
Sonic the Hedgehog är en live-action äventyrskomedi baserad
på de klassiska och älskade videospelen från Sega.

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

19 feb 2020 kl 10.00
PAW PATROL: REDO,REJSA. RÄDDA • 80 kr. • Barntillåten • 67 min.
Paw Patrol är den populära animerade tv-serien som nu visas på bio. 

19 feb 2020 kl 16.00
SONIC THE HEDGEHOG • (sv. tal) • 120 kr. • Från 7 • 99 min.
Sonic försöker hantera det märkliga livet på jorden tillsammans med sin nyfunna, 
mänskliga bästa vän Tom Wachowski. 

21 feb 2020 kl 19.00
23 feb 2020 kl 19.00
MIN PAPPA MARIANNE • 120 kr.
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås 
för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa, prästen med 
det stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo, 
hon måste äntligen få vara den hon är.

26 feb 2020 kl 19.00
SONIC THE THE HEDGEHOG  • (eng. tal) • 120 kr. • Från 7 • 99 min.
Sonic och Tom samarbetar för att försöka stoppa den skurkaktiga Dr Robotnik.

29 feb 2020 kl 19.00 Önskas Förtäring ring 070-615 20 02

LIVE OPERA HÄNDEL: AGRIPPINAG  • 250 kr. 
Händels mustiga politiska satir Agrippina med Joyce DiDonato i titel-
rollen livesänds till Folkets Hus och Parkers biografer från Met i New York.

26 feb 2020 kl 10.00
EN DEL AV MITT HJÄRTA • (BARNVAGNSBIO) • 50 kr. • 118 min.
Mer information på häftets baksida

19 feb 2020 kl 19.00
JOJO RABBIT • 120 kr. • Från 15 • 108 min.
En andra världskriget-satir om en ensam tysk pojke vars världsbild vänds upp och 
ned när han upptäcker att hans mamma gömmer en ung judisk flicka på vinden. 
Med hjälp av sin idiotiska låtsasvän Adolf Hitler måste han nu konfrontera sina 
nazistiska fördomar.

21 feb 2020 kl 19.00
SONIC THE HEDGEHOG • (eng. tal) • 90 kr. • 99 min • Från 7 år
Sonic försöker hantera det märkliga livet på jorden tillsammans med sin nyfunna, 
mänskliga bästa vän Tom Wachowski.  Sonic och Tom samarbetar för att försöka 
stoppa den skurkaktiga Dr Robotnik från att fånga Sonic och använda sina 
enorma krafter för att ta över världen.

22 feb 2020 kl 19.00
BIRDS OF PREY • 120 kr. • 109 min • 15 år, 11 år med vuxen
Det har tagit slut med Jokern och Harley Quinn slår sig samman med Black 
Canary, Huntress och Renee Montoya för att rädda en ung flicka från Roman 
Sionis, ledaren i ond organisation, och hans nitiska högra hand Zsasz.

23 feb 2020 kl 15.00 
LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ - TÅGRÅNARENS HEMLIGHET
90 kr. • 82 min • Barntillåten
Lasse och Maja har fått sin detektivbyrå nedlagd av polischefen i närliggande 
Kristinelund när Klara söker upp dem. Hon behöver hjälp med att bevisa att 
hennes pappa Ferdinand är oskyldig till tågrånet han dömts för. Lasse och 
Maja ser nu sin stora chans att få upprättelse, att visa att de visst kan lösa brott!

22 feb 2020 kl 15.00
MIN PAPPA MARIANNE • 120 kr.
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås 
för ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa, prästen med 
det stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänds 
Hannas värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo, 
hon måste äntligen få vara den hon är.

PREMIÄR

PREMIÄR
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Borgholms bibliotek 0485-880 70 • www.bibliotek.borgholm.se
biblioteket@borgholm.se • Trädgårdsgatan 20, 387 31 Borgholm

Föreningen Borgholms Filmfestival 
Gillar du de gamla filmklassikerna? Vill du se film i en av Sveriges äldsta
biografsalonger? Då är Föreningen Borgholms Filmfestival helt rätt för dig!
Vi är en ideell förening som vårdar minnet av vår fina gamla Borgholms Bio 
och dess kulturella insats. Vi gör det genom att åter visa filmer som en gång i 
tiden visats där under Einar Anderssons verksamma år 1917-73 då han visade 
3.424 filmer och det är bland dem vi väljer de filmer som vi nu visar på hans biograf. 
Därför kallar vi vår filmfestival även för Ur Farbror Einars Filmarkiv.

Medlemsskap
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 vår förening, vill vi även ha 
uppgift om din adress, telefon och e-post. Medlemskortet gäller för årets alla 10 filmföreställnin-
gar. Alla filmer visas på Borgholms Bio, Södra Långgatan 24, Borgholm. För mer information,  
se vår hemsida http://www.borgholmsfilmfestival.se/ eller ring Kjell Gerdin 0708-146812.

26 feb 2020 kl 19.00
Dokumentärfilm om turismen på Öland 
Sven Ekberg har tidigare producerat de uppmärksammade 
dokumentärfilmerna ”Över sund, över hav” och 
”Ur sund, ur hav”. Nu har  han, tillsammans med TV-fotografen  
Kåre Persson,   spelat in en ny   film om ölandsturismens 
historia .  Turistfilmen ,som får premiär i höst, blir den 
tredje och sista i Svens filmiska ölandstrilogi. 
På biblioteket kommer Sven  och Kåre att berätta 
om filmarbetet och för första gången visa några 
sekvenser ur den nya filmen. 

19 feb 2020 kl 15.00
AGENT 007 SER RÖTT (FROM RUSSIA WITH LOVE) • 1 tim 55 min.
Från 1963 med Sean Connery, Robert Shaw, Lotte Lenya, Daniela Bianchi. 
Den andra filmen som gjorts om Agent 007 – James Bond – med rätt att döda. 
Här ska han stjäla en rysk krypteringsmaskin i Istanbul och flyr med maskinen 
och en vacker rysk agent via Orientexpressen mot Italien. 

19 feb 2020 kl 19.00
GILDA • 1 tim 55 min.
Från 1946 med Rita Hayworth och Glenn Ford. Regi: Charles Vidor.
En av Film-Nior-genrens största mästerverk med högt spel i gangs-
tervärlden mellan tärningsspelaren Johnny och chefens nya hustru, 
Gilda, som han en gång älskat, en kärlek som förbytts i hat.

Gräsgård o.tornegard@gmail.com
Gräsgårds bygdegårdsförening, Gräsgårds Bygdegård Torngård, Degerhamn

20 feb 2020 kl 19.00
MARRIAGE STORY • 80 kr. • 2 tim 16 min
Den Oscarnominerade filmskaparen Noah Baumbach regisserar denna 
skarpa och ömsinta film om ett äktenskap i kris och en familj som 
kämpar för att hålla ihop. 
Servering: Alla filmer visas med paus då det 
serveras korv, kaffe/te, godis m. m. 

Alvargården Film och Kulturcenter
Alvargården, Kastlösa Alvargata 1 • www.alvargarden.se

Tom Alandh och hans klippare Heleen Rebel visar sin senaste film om hemlösa Pia. 
Arbetstitel: Det enda livet (fotograf Björn Henriksson, klippare Heleen Rebel)

22 feb 2020 kl 14.00
DET ENDA LIVET • 180 kr. • 56 min • OBS! Begränsat antal platser
Tom Alandh träffade Pia Sjögren första gången 2001. Då stod hon och sålde 
Situation Sthlm för att få ihop de pengar hon behövde för dagen. Kvinna, 
missbrukare och hemlös, längre ner kan man inte komma på den sociala 
trappan, och 45 år gammal hade Pia upplevt det mesta av droger, våld 
och förnedring.
Tom Alandh har gjort tre filmer om Pia Sjögrens liv, “Det svåra livet”, 
“Det nya livet” och “Leva livet” som sändes 2011.
Nu, efter åtta års filmande, är den fjärde filmen klar, “Det enda livet”. 
Tom och Heleen kommer att visa del 1 och klipp från del 2.
Filmerna visas på SVT i september.

 oland.se/filmveckan oland.se/filmveckan

Foto: Albert Hjalmers

MONTERUTSTÄLLNING MED TEMAT FILM PÅ BORGHOLMS BIBLIOTEK.

BIBLIOTEKENS FILMPROMENAD.
Gå bibliotekens tipspromenad med filmtema så har du chans att vinna en biobiljett! 
Två vinnare utses på Borgholms respektive Löttorps bibliotek. 
Borgholms och Löttorps bibliotek, 17-26 februari. 
Samarrangemang mellan Borgholms kommun, 
Folkets Hus Borgholm samt centrumBIO i Löttorp. 
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Borgholms Filmstudio
Borgholms Filmstudio tillhör Sveriges Förenade Filmstudios (SFF) vilket gör att vi kan visa kvalitetsfilm 
till ett lågt pris. Varje säsong, höst och vår, omfattar sex filmer och kostar 250 kr. Vi vänder oss till en 
bred målgrupp med filmer som berör och engagerar, men väljer gärna sådant som ligger lite vid sidan 
om det mer kommersiella utbudet. Olika genrer och en mix av filmer från olika delar av världen är 
andra ledtrådar vid urvalet.
Läs mer på www.borgholmsfilmstudio.se
Eller kontakta Gun Frank, gunalicefrank@gmail.com • 073 6146250

Barnvagnsbio på Folkan i Borgholm 
Är du föräldraledig eller snart ska bli är du välkommen till Folkan i Borgholm på barnvagnsbio. 
På flera platser runt om i Sverige erbjuds barnvagnsbio och nu vill göra det även i Borgholm. 
Ta med din bebis och se en bra film! Ljudet är dämpat och salongen är lite ljusare. 
En film där det är okej att bebisar jollrar! Behövs det bryter vi filmen mitt i och tar en paus. 
Vi hoppas att det blir en träffpunkt för er som är föräldralediga eller snart ska bli.

26 feb 2020 kl 10.00
EN DEL AV MITT HJÄRTA • 50 kr. • 1 tim 58 min
35-åriga Isabelle är en driven affärskvinna inom Stockholms finansvärld. När hon 
åker hem till sin barndoms småstad för att fira sin pappas sextioårsdag känner hon 
sig som en vinnare, den enda av det gamla skolgänget som det gått riktigt bra för. 
Isabellas självförtroende kommer av sig när hon inser att Simon, hennes stora tonårs-
förälskelse ska gifta sig med Isabellas barndomskompis Molly och att hon inte ens 
är bjuden på bröllopet.  En musikalfilm från 2019 med musik från Tomas Ledin. 

Pris 50 kronor, du betalar bara för dig. Boka biljett på www.folkanborgholm.se eller köp direkt på plats. 
Betalning via swish eller kontant.  Alla barn som är i barnvagnsåldern är välkomna (0-8 månader)
Folkan öppnar klockan 9.30. Det finns skötbord. Barnvagnar kan i mån av plats tas med in i biosalongen annars 

finns möjlighet att ställa dem i lokal bredvid.  Efter filmen bjuder vi på fika och filmprat. Ta gärna med mat till 

barnen, det finns micro att värma den i.  Har du frågor kontakta Christina på Öppna förskolan 0485-886 61, 

Maria på tillväxtenheten 0485-880 81 eller Pelle på Folkan 070-712 51 92. Barnvagnsbio är ett samarbete mellan 

Folkan bio i Borgholm och Borgholms kommun (tillväxtenheten och familjecentralen/öppna förskolan).

FILMFÖRENINGAR

23 feb 2020 kl 16.00
THE FAREWELL • 1 tim 40 min 
Den 23 februari kl. 16 00 inbjuder Borgholms Filmstudio till gratis visning av den
nya filmen ”The Farewell” på Folkan i Borgholm. Vi välkomnar både medlemmar 
och icke-medlemmar! 
(Du som också vill se vårens återstående filmer kan köpa medlemskort för 200 kr under Filmveckan.)
Filmen, en både rolig och rörande familjeskildring, är en samproduktion mellan USA och Kina. 
Den har blivit en av årets mest omtyckta uppstickare hos både biopublik och kritiker. 

Profilhandbok

Festivalpass 
Eftersom Borgholms Bio inte är en officiell biograf, får vi inte 

visa film där mot entrébiljett. Det är bara biografer som är 
anslutna till Biografägarnas Kontrollbyrå som har rätt att visa 
film offentligt, eftersom de då avsätter en del av biljettpriset 
som ersättning till upphovsmännen/filmbolagen. Som film-
festival har vi ett licensavtal med filmbolagen ger oss rätt att 
visa film för en sluten grupp, som man löser medlemskap i 
genom att köpa ett festivalpass för alla filmerna i festivalen. 

Festivalpass för alla 6 filmerna kostar 350:-. Vill du även 
inkludera bonusfilmen Körkarlen kostar det 400:-. 

Du beställer festivalpass via e-post till 

filmpass@borgholmfilmfestival.se 

eller ring 0708-146812 (projektledare Kjell Gerdin). Därefter 
kontaktar vi dig för information om hur betalning ska ske. När 
betalningen är klar, skickar vi passet/passen hem till dig i god 

tid före filmfestivalens start. 

Har du några frågor eller undringar, kontakta oss gärna! 

Läs mer på vår hemsida 
http://www.borgholmfilmfestival.se/ 

 

 


