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  Vårens programpunkter
 

7/2    fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 14–15

14/2  fredagsBIO - Hasse & Tage - En kärlekshistoria sid 4–5

21/2  fredagsFÖREDRAG - Susanne Elofsson   sid 20–21

28/2  fredagsBIO - Downton Abbey   sid 6–7

6/3    fredagsFÖREDRAG - Johannes Daun  sid 22–23

13/3  fredagsBIO - Rocketman   sid 8–9

20/3  fredagsBIO - Edie    sid 10–11

27/3  fredagsMUSIK - Hanna Thiel    sid 18–19

3/4    fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 16–17

17/4  fredagsBIO - Brevbäraren som byggde ett palats sid 12–13

fredags - fredagar klockan 15.00

Öppet för alla åldrar
Kaffe med dopp finns till självkostnadspris från kl 14.00
Biljettkassan öppnar kl 14.30  
Biljettpris: film 50 kr, övriga program 40 kr  

Information 
Hemsida: www.mark.se/fredags
Kulturbyrå Mark, Carola Melo, telefon: 0320 21 70 60
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen Marks kommun

Fredags våren 2018

2/2   fredagsBIO Göteborgs Film Festival 

9/2  fredagsFÖREDRAG Svinnlandet Andreas Jacobsson

16/2 fredagsBIO Borg

23/2  fredagsBIO Victoria och Abdul

2/3  fredagsMUSIK Emma och gänget, mcv

9/3  fredagsFÖRFATTARE forum för pop, förfcentrum Marie 

Hermansson och Peter Fröding Idling

16/3 fredagsBIO Dolda tillgångar

23/3 fredagsFÖREDRAG Varför tränar vi som vi gör?  Daniel Svensson

6/4  fredagsBIO Barnmorskan

13/4 fredagsFÖRFATTARE forum för pop Christina Falkenland och Caroline 

Ringskog Ferrada Noli
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fredag den 14 februari kl 15.00 Hasse & Tage - En kärlekshistoria
Regi: Jane Magnusson, SVE, 2019, 109 minuter, 
barntillåten 

Hasse och Tage var världens bästa vänner i över 30 år. 
Deras filmer, revyer, sånger och böcker påverkade en  
hel nation och var limmet som höll ihop folkhemmet. 
Som komikerduo förenade de högerspöken och anarkister 
i skratt. Tage dör i förtid och månader efter även Sveriges 
statsminister Olof Palme vilket skakar det svenska  
folkhemmet. 

För första gången öppnar familjerna Alfredson och  
Danielsson upp arkiven i denna dokumentär och ger oss 
exklusiv åtkomst till deras berättelser, fotografier och 
inspelningar.  
Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nordisk Film AB

H&T_70x100_POSTER_20190701_1852.indd   1 2019-07-03   09:57

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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Downton Abbey
Regi: Michael Engler, GBR, 2019, 122 minuter, 
barntillåten från 7 år 

Nu återkommer de populära karaktärerna från den 
omtyckta serien Downton Abbey i en helt nyskapad film. 
Filmen fokuserar på familjen Crawley, en rik ägare till det 
edwardianska lantgodset Downton Abbey på den 
engelska landsbygden i början av 1900-talet. 

Denna gång blir de överraskade av ett storslaget, kungligt 
besök och får hantera utmaningarna som kommer med 
det. I rollerna ses Michelle Dockery, Maggie Smith, 
Elizabeth Mcgovern, Hugh Bonneville och Imelda Staunton. 

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: United International Pictures AB

  fredag den 28 februari kl 15.00

ÅRETS FILMHÄNDELSE

ÅRETS FILMHÄNDELSE

3col x 178mm
(106mm x 178mm, 25mm theatre space)

2col x 178mm
(70mm x 178mm, 25mm theatre space)

2col x 110mm
(70mm x 110mm, 18mm theatre space)

colorprofile:  WAN-IFRAnewspaper26v5

units:    metric

campaign: 

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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  fredag den 13 mars kl 15.00 Rocketman
Regi: Dexter Fletcher, USA, 2019, 121 minuter, 
barntillåten från 7 år 

För många personer är Elton John, eller som han 
egentligen hette, Reginald Kenneth Dwight, ett känt namn. 
Han föddes 1947 och var ett ”underbarn” som  pianoelev 
vid  Royal Academy of Music. 1967 skapades kontakten 
med Bernie Taupin och ett långt och betydande musikaliskt 
samarbete tog fart. Under 70-talet var han en av världens 
mest framgångsrika artister med hits som Rocketman, 
Goodbye Yellow Brick Road med flera. 

Se den verklighetsbaserade och högst musikaliska berättel-
sen om hans liv med Taron Egerton i rollen som Elton John.  

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: United International Pictures AB

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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Edie
Regi: Simon Hunter, GBR, 2017, 102 minuter, barntillåten 

83-åriga Edie tycker inte att det finns något som heter ”för 
sent”. Hon lämnar sitt gamla liv, pratet om ålderdoms-
hemmet, packar sin vandringsryggsäck och ger sig ut på 
det äventyr hon aldrig tog sig för - att besegra det mäktiga 
berget Mount Suilven i Skottland. En härlig film om att ta 
vara på den tid man har och göra det mesta av den.  

Fantastiska vyer, starka karaktärer och en vandring som 
genomfördes på riktigt av den äldsta personen att bestiga 
Mount Suilven - skådespelerskan Sheila Hancock!  
 

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Njutafilms

  fredag den 20 mars kl 15.00

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 17 april kl 15.00 Brevbäraren som byggde ett palats 
Regi: Nils Tavernier, FRA, BEL, 2018, 105 minuter, 
barntillåten från 7 år 

Vi är i södra Frankrike 1879. Ferdinand Cheval är en 
tystlåten lantbrevbärare som få ens lägger märke till. 
Under sina milslånga rundor dagdrömmer han om en värld 
full av sköna landskap och byggnader som han bara sett 
på vykorten som han delar ut. 

Under en av rundorna möter han änkan Philomène och när 
han får dottern Alice med henne vet han med ens vad han 
ska göra av sitt enkla liv. Han ska bygga ett stort palats 
åt henne, alldeles själv. Med Jaques Gamblin och Laetitia 
Casta i rollerna.  

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Studio S Entertainment

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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  fredag den 7 februari kl 15.00

fredagsFÖRFATTARE 

Forum för poesi och prosa
Kinna bibliotek, tema snö

Lars Andersson
Lars är född 1954 i Karlskoga. 
Hans senaste bok ”De Gaulles dotter 
och kommissarie Ringer” är från 2019 
och utspelar sig i Uppsala vårvintern 
1964. Rekordåren har satt fart och 
såväl Nikita Chrusjtjov som The Beat-
les väntas inom kort besöka Sverige.
Kriminalkommissarie Leonard Ringer 
närmar sig dock med blandade 
känslor sin 50-årsdag. 

I romanen återser vi huvudpersonen, två årtionden senare 
i hans liv, från Lars Anderssons ”De våra. En kriminalistisk 
roman”. 

Klas Östergren 
Klas är född 1955 i Stockholm, 
2014 valdes han in i Svenska Akade-
mien. Hans romanfigurer är ofta udda 
gestalter i samhällets utkant, som 
lever i en gråzon där egna regler och
lagar gäller.  

Hans senaste roman från 2019 
”Hilde” är en del av ett nordiskt sam-
arbete där tre framstående författare 
har tagit sig an varsin gestalt ur 
Henrik Ibsens samtidsdramer. 

Samverkan: Forum för poesi och prosa och Författarcentrum Väst

Foto: Nils Ramhöj 

Foto: Viktor Gårdsäter
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  fredag den 3 april kl 15.00

Karin Smirnoff
Karin är född 1964 och skrällde med 
debuten ”Jag for ner till bror” 2018, en 
roman som också Augustnominerades. 
Det är en stark skildring där religionen 
blivit medel för makt och kontroll. 

I uppföljaren ”Vi for upp med mor” 2019, 
fortsätter hon att på sitt eget sätt berätta 
om de bortglömda människorna i den svenska utmarken.  

Just nu är Karin högaktuell med avslutande delen i trilogin 
”Sen for jag hem”. 

Forum för poesi och prosa
Kinna bibliotek, tema skikt

Lydia Sandgren
Lydia är född 1987 och uppvuxen i 
Hyssna och debuterar 2020 med 
romanen ”Samlade verk”. I Göteborg 
förbereds en stor retrospektiv 
utställning över konstnären Gustav 
Beckers verk från 1980-talet och 
framåt. Vart psykologstudenten Rakel 
än vänder sig möter hon sin gåtfullt 
försvunna mammas ansikte på 
utställningsaffischen som är tapetserad över stan. 
I samma veva slungas Rakels pappa, förläggaren Martin 
Berg, in i en omtumlande livskris. 

Det är en storslagen Göteborgsskildring med moderniteten 
och klassresan som fond.  

 
  

Samverkan: Forum för poesi och prosa och Författarcentrum Väst

fredagsFÖRFATTARE 

Christina Falkenland och Caroline Ringskog Ferrada Noli

Foto: Emelie Asplund
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fredag den 27 mars kl 15.00

fredagsMUSIK

Hanna Thiel
Spirit of Gambo - en sprakande 
barockkonsert  
Kinna bibliotek

Hanna Thiel på viola da gamba, bjuder på en atmosfärisk 
musikupplevelse. Likt röster ur det förflutna berättar gam-
bans toner om långa resor, barockens kryddor, delikatesser, 
soldater och kungligheter, drömmar och stjärnor. 

På barocktiden stod det klart: gambans klang var unik på 
att leda känslor till lyssnarens hjärta. Sedan dess har den 
förtrollat sina lyssnare och gör så än idag. 

Samverkan: ABF
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fredag den 21 februari kl 15.00

Susanne Elofsson
Mina minnen i möten 
Kinna bibliotek

Susanne Elofsson från Håcksvik har under 14 års tid verkat 
som sjuksköterska inom organisationen Läkare utan gränser 
i krigshärjade länder som Sierra Leone, Afganistan, Irak med 
flera länder. 

Kom och hör henne berätta om sina möten med kvinnor och 
barn i andra länder och om deras förutsättningar i vardagen. 

fredagsFÖRFATTARE Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan



22 23

fredag den 6 mars kl 15.00

fredagsFÖREDRAG

Johannes Daun 
Befolkning, hushåll och utflyttning i 
Mark och Borås på 1800-talet 
Kinna bibliotek

Johannes Daun är doktor i historia och antikvarie vid  
Textilmuseet i Borås. Här berättar han om några av de stora 
befolkningsförändringar som präglade Mark och övriga  
Sjuhäradsbygden på 1800-talet. 

Hans föredrag baseras till viss del på studier gjorda av lokal-
historikern Gunnar Ahlberger. Vi får veta hur befolkningen såg 
ut i Mark i slutet av 1800-talet och då i synnerhet Torestorp. 
  

 Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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