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Vi önskar nya och gamla filmälskare välkomna till en ny säsong.   
Även denna terminen visas filmerna på Borrby Bio kl. 19:00.   

Gratis buss avgår från Simrishamns station kl. 18:15.

Medlemskort erfordras. Entré till enstaka film kan inte lösas. Medlemskort kostar 350 kr.
Studerande betalar endast 200 kr. Reducerat ordinarie pris 250 kr då tre filmer återstår.

Förköp på Bokvaruhuset i Simrishamn 3-9 februari under deras ordinarie öppettider.
Eventuellt överblivna medlemskort säljs på Borrby Bio i samband med filmstudions visningar.

9/3 Porträtt Av En  
Kvinna I Brand 

Frankrike, 2019
Regi: Céline Sciamma. 119 min

Bretagne, 1760. Konstnären  
Marianne har fått i uppdrag att  

göra ett porträtt av Héloïse, en ung 
kvinna som just lämnat klostret  

och ska giftas bort. Brudgummen  
vill se hur hon ser ut. Men hon 
vill inte gifta sig, så Marianne 

måste måla henne i smyg. Hon 
iakttar Héloïse på dagen och målar 

i hemlighet på natten. Mellan 
kvinnorna växer en attraktion fram. 

De delar Héloïses första och sista 
stund av frihet, medan Marianne 

målar porträttet som avslutar allt.

10/2 Knives Out 
USA, 2019

Regi: Rian Johnson. 130 min 
Harlan Thrombey har gjort sig 

ett namn inom deckargenren och 
har miljontals läsare över hela 
världen. Därmed också mycket 

pengar. Dagen efter sin 85-årsdag 
hittas författaren död. Uppgiften 

att utreda mordet hamnar hos 
den nyfikne och lättsamme 

detektiven Benoit Blanc. Med såväl 
Harlans dysfunktionella familj 

som hans hängivna personal på 
listan över misstänkta, tvingas 

Blanc slingra sig genom ett nät av 
lögner och villospår för att avslöja 

sanningen om Harlans allt för 
tidiga död.

23/3 Parasit
Sydkorea, 2019 
Regi: Bong Joon-ho. 132 min

Ki-taeks familj är en färgstark 
skara som hankar sig fram genom 
livet med hjälp av påhittighet och 
list. Så när sonen, Ki-Woo, erbjuds 
jobbet som privatlärare till dottern 
i en rik familj, tvekar han inte en 
sekund. Väl på plats börjar han 
smida planer för resten av familjen, 
som en efter en får jobb i det nya 
huset. Men lögnerna blir allt fler 
och det dröjer inte länge förrän 
situationen är helt utom kontroll. 
Vann Guldpalmen i Cannes.

24/2 Sorry We Missed You  
Storbritannien, 2019

Regi: Ken Loach. 100 min
Ricky och Abby vill ge sina barn en 

trygg uppväxt. I sitt stressiga  
vårdjobb kämpar Abby varje 

 dag mot klockan för att hinna  
ge sina ”klienter” en känsla av  

människovärde. För att slippa fler  
underbetalda ströjobb skaffar  

Ricky en skåpbil, i förhoppningen  
att budkörningar ska ge bättre 

inkomst. Men snart förstår han att  
regelverket är uttänkt för att  

förarna ska utnyttjas och  
skuldsättas. Ricky och Abby tvingas 

ständigt arbeta allt hårdare,  
samtidigt som barnen lämnas 

ensamma.

6/4 Les Miserables 
Frankrike, 2019 
Regi: Ladj Ly. 102 min

Stéphane är en polis från  
Cherbourg som ansluter till polisstyr-
kan i Montfermeil, en förort till Paris. 
Hans nya kollegor använder vilka 
metoder som helst för att upprätt-
hålla ordningen i området. Stéphane 
ser snabbt spänningarna som finns 
i området mellan de rivaliserande 
gängen. När poliserna blir filmade 
av en drönare riskerar detta att 
vara gnistan till en betydligt större 
konflikt med konsekvenser för hela 
Frankrike. Titeln är hämtad från  
Victor Hugo. De problem han såg 
finns fortfarande. 
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20/4 The Farewell 
USA/Kina, 2019 
Regi: Lulu Wang. 100 min
Billi blir hemkallad från New York  
till släkten i Changchun. Fastän de 
vet att familjens matriark, farmor  
Nai Nai, bara har veckor kvar att 
leva har de bestämt att inte låta Nai 
Nai själv få veta att hon är sjuk. Ett 
bröllop används som förevändning 
för att familjen ändå ska kunna 
samlas och ta farväl. 
Filmen har blivit en av årets mest 
omtyckta uppstickare och är en 
favorit inför Oscarsgalan.

4/5 Publikens Val 
Överraskning! Våra medlemmar kommer själva att få välja terminens sista film.  
Mer information kommer via e-post och på baksidan av faktabladet. !


