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Välkomna till en ny säsong! Filmerna visas på Borrby Bio kl. 19:00.  
Gratis buss avgår från Godsmagasinet kl. 18:15. 

 

Medlemskort krävs. Pris 350 kr (250 kr då 3 filmer återstår). Ungdomar 15-20 år betalar 250 kr. 
Entré till enstaka film kan inte lösas. Förköp i Simrishamns Bokhandel den 5-11 september. 

Medlemskort säljs också på Borrby Bio före filmvisningarna. Betala med Swish. 
 
 

12/9 GRANDMOTHER 
Nya Zeeland, 2021  

Regi: Matthew J. Saville. 94 min 
När Sam kommer hem från internatskolan 

upptäcker han att hans alkoholiserade farmor 
Ruth från England flyttat in. Hon har skadat 

benet och pappan vill att Sam hjälper till att ta 
hand om henne medan han själv är utomlands 

på affärsresa. Ruth är krävande och påstridig 
och Sam är vilsen och självdestruktiv. Paret får 
en tuff start, men allt eftersom tiden går inser 

han att de har mer gemensamt än han först 
trodde. 

  7/11 DEN BLINDA MANNEN SOM       

INTE VILLE SE TITANIC  
Finland, 2021  
Regi: Teemu Nikki. 82 min 
Jaakko är fången i sitt eget hem, blind och 
rullstolsbunden. Fängelsets murar faller då 
Jaakko beslutar sig för att åka och hälsa på sin 
kärlek Sirpa, som han bara haft kontakt med 
via telefon.  Det är inget lätt beslut att fatta 
och han måste klara av resan själv. För att ta 
sig ända fram så är han tvungen att förlita sig 
på fem okända personer och deras hjälp. Vad 
kan gå fel? 

26/9 MELLAN TVÅ VÄRLDAR 
Frankrike, 2021  

Regi: Emmanuel Carrère. 107 min 
Den kända författaren Marianne Winckler 

flyttar från Paris till norra Frankrike för att göra 
research till sin nya bok om klyftorna på 

arbetsmarknaden. Utan att avslöja sin riktiga 
identitet blir hon anställd som städare och 

börjar jobba tillsammans med en grupp andra 
kvinnor. I hennes nya yrkesroll får hon uppleva 
finansiell otrygghet och socialt utanförskap på 

nära håll. Men bakom kulisserna upptäcker 
hon även gemenskapen, solidariteten och de 

starka banden mellan kvinnorna. 

  21/11 ALLTID NÄRA DIG 

Storbritannien, 2022  
Regi: Uberto Pasolini. 95 min 
Fönsterputsaren John har ägnat sitt liv åt att 
fostra sin treårige son, sedan barnets mor 
lämnade dem strax efter födseln. Men nu är 
han sjuk och får veta att han bara har några 
månader kvar att leva. Han kontaktar en 
adoptionsbyrå för att hitta den perfekta 
familjen för sin son i framtiden. En omöjlig 
uppgift naturligtvis. Vilken familj kan vara värd 
att få ta hand om ens barn? Baserad på en 
sann historia. 

10/10 DÖDGRÄVARENS HUSTRU 

Finland, 2021  
Regi: Khadar Ayderus Ahmed. 82 min 

Utanför ett sjukhus i staden Djibouti sitter 
Guled och väntar på ambulanserna. Har någon 

dött kan han och de andra dödgrävarna tjäna 
lite pengar. Nasra, hustrun som han avgudar, 

är döende och i akut behov av en 
njurtransplantation som de absolut inte har 

råd med. Hur ska de hitta pengarna för att 
rädda Nasra? För Guled finns inga gränser för 

vad han kan göra för att rädda sin hustru.  

  5/12 FILMTJUVEN 

Indien, 2021   
Regi: Pan Nalin. 110 min 
När pojken Samay för första gången hamnar på 
bio blir han alldeles förtrollad. Mot sin fars vilja 
beger han sig i hemlighet till biografen även 
nästa dag, fast tågresan dit är lång. Han har 
inga pengar, men när biomaskinisten känner 
doften från lunchlådan som Samays mor gjort 
föreslår han ett byte. Mat mot film! Detta blir 
början på en vänskap med äventyr, fantasi och 
skratt som får Samay att skissa upp storslagna 
men också mycket farliga planer. 

24/10 BOILING POINT 
Storbritannien, 2022  

Regi: Philip Barantini. 92 min 
Det är julafton och årets svettigaste kväll på en 
av Londons hetaste restauranger. Chefskocken 

Andy Jones driver på sitt trimmade köksteam 
medan stressnivåerna ökar under det att 

aftonen bjuder på allt från nitiska 
hälsoinspektörer, gnälliga influencers som vill 
äta gratis och forna kollegor som dyker upp i 

sällskap av tongivande kritiker. Dessutom visar 
sig dagens sändning av piggvar inte hålla 

måttet. Kommer alla klara sig igenom kvällen 
med den mentala hälsan i behåll?  

  
 
 
 
 
 
 
 

 Vår hemsida: www.simrishamnsfilmstudio.com 
 Borrby bio: www.borrbybiograf.se 

 Sveriges Förenade Filmstudios: www.sff-filmstudios.org    
 Tidskriften Filmrutan: www. sff-filmstudios.org/filmrutan.php   

 

 


