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  Höstens programpunkter
 

27/9   fredagsMUSIK Marie Carlsson  sid 18–19

4/10   fredagsFÖRFATTARE Gränslösa bibliotek sid 20–21

11/10 fredagsFÖRFATTARE Forum för poesi & prosa sid 14–15

18/10 fredagsBIO Bohemian Rhapsody  sid 4–5

25/10 fredagsBIO The Wife   sid 6–7

8/11   fredagsBIO En kvinna bland män   sid 8–9

15/11 fredagsFÖREDRAG Kaffets värld  sid 22–23

22/11 fredagsBIO Yao    sid 10–11

29/11 fredagsBIO Three Billboards Outside Ebbing Missouri sid 12–13

6/12   fredagsFÖRFATTARE Forum för poesi & prosa sid 16–17

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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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  
Fredag 4 oktober - Gränslösa bibliotek, fri entré 

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

Biografbilden på framsidan, foto Ola Eriksson
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fredag den 18 oktober kl 15.00

”SVÅRT ATT INTE FÖRÄLSKAS AV 
BOHEMIAN RHAPSODY”

MOVIEZINE

”RAMI MALEK ÄR MAJESTÄTISK 
SOM FREDDIE MERCURY”

AMELIA

����� ”THIS WILL ROCK YOU”
DAILY MIRROR

GOLDEN GLOBE® BELÖNAD
BÄSTA FILM - DRAMA

BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL - DRAMA



5

Bohemian Rhapsody 
Regi: Bryan Singer, GB, US, 2018, 134 min, 
barntillåten från 7 år

Bohemian Rhapsody är en biografisk musikfilm om det brit-
tiska rockbandet Queen. Filmens fokus ligger på sångaren 
Freddie Mercurys liv, fram till Queens Live Aid-framträdande 
på Wembley Stadium 1985. Queens bandmedlemmar Brian 
May och Roger Taylor arbetade som kreativa konsulter för 
filmen. 
Inför Live Aidscenen tittade Rami Malek, huvudrollsin-
nehavaren, på videon med den verkliga konserten 1 500 
gånger. Brian May var ofta närvarande vid inspelning och 
har sagt att Maleks porträttering av Mercury var så exakt 
att han ibland glömde bort att det var Malek och inte den 
riktiga Mercury som han såg framför kameran.  
Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Twentieth Century Fox AB

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf



6

  fredag den 25 oktober kl 15.00
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The Wife 
Regi: Björn Runge, SE, US, GB, 2018, 100 min, 
barntillåten från 7 år

I fyrtio år har Joan (Glenn Close) offrat sin talang och sina 
drömmar för att underblåsa sin karismatiske make Joe och 
hans raketkarriär i litteraturvärlden. Med ojämlika förutsätt-
ningar har de byggt ett långt äktenskap som nu nått sin 
brytpunkt. På kvällen när Joe ska ta emot Nobels littera-
turpris, höjdpunkten på framgångssagan, bestämmer sig 
Joan till slut för att tillkännage den stora hemligheten.

Glenn Close är den ojämförligt mest nominerade skåde-
spelare som dock aldrig vunnit någon Oscar. Så gäller 
även för dagens film ”The Wife” där hon gör en prisad 
rolltolkning.

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: SF Studios

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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  fredag den 8 november kl 15.00

 



9

En kvinna bland män
Regi: Mimi Leder, US, 2019, 120 min, barntillåten

Som en ung småbarnsmamma och advokat får Ruth kämpa 
i en värld helt dominerad av män. Filmen skildrar hennes tid 
på Harvard University. När Ruth tillsammans med sin man 
Marty tar sig an sitt allra första fall förstår hon att det  
kommer att ses som banbrytande.

Filmen baseras på en sann historia om den nu 85-åriga 
advokaten och kvinnorättskämpen Ruth Bader Ginsburg, 
som hela sitt liv kämpat för kvinnlig jämställdhet. Vi får följa 
hennes väg för att bli domare i Förenta staternas högsta 
domstol, där hon inte bara slogs mot samhället utan även 
lagen.

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nordisk Film AB

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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  fredag den 22 november kl 15.00
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Yao 
Regi: Philippe Godeau, FR, SN, 2018, 103 min 

Yao är en 13-årig pojke som älskar böcker och äventyr.  
En dag ger han sig av från sin by i norra Senegal och reser 
över hela landet för att möta sin stora idol: Seydou Tall – en 
fransk skådespelare som är på besök i sitt hemland. 

Rörd av Yaos engagemang bestämmer sig skådespelaren 
för att följa med honom hem, men på vägarna i Senegal blir 
inget som man tänkt sig. På denna äventyrliga och dammiga 
resa till Yaos lilla by inser Seydou att han också är på väg att 
hitta sina egna rötter.

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Njutafilms

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 29 november kl 15.00

PROPERTY OF FOX. PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION, OR OTHER TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.

”En närmast fulländad film”
moviezine

”Frances Mcdormand briljerar”
tt nyhetsbyrån

”En magnifik Harrelson”
the telegraph
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Three Billboards Outside Ebbing Missouri 
Regi: Martin McDonagh, US, GB, 2018, 115 min, 
barntillåten från 15 år

Mildred Hayes (Frances McDormand) är frustrerad över 
den lokala polisens brist på framsteg i att hitta hennes  
dotters mördare. Hon ställer den lilla staden Ebbings  
polischef Willoughby mot väggen genom att sätta upp 
tre stora reklamskyltar med ett budskap direkt riktat mot 
honom. När andreofficer Dixon blir involverad i  
utredningen förvärras situationen. 
Ett hyllat drama om en mors kamp för rättvisa och en upp-
visning i den konst som är möjlig att skapa med skådespe-
lare som får rätt regi. Allt utspelar sig på en plats i ameri-
kanska södern där tiden har stått still. Filmen är vältajmad 
i en Trump-tid där polariseringen mellan stad och land, vita 
och svarta, poliser och minoriteter är mycket påtaglig. 

Samverkan: 
Kinna konserthusbiograf och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Blueprints Pictures Ltd 

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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  fredag den 11 oktober kl 15.00

Forum för poesi och prosa
Kinna bibliotek, tema frågor

Karolina Ramqvist
Karolina, född 1976 i 
Göteborg, är en svensk 
journalist och författare. 
Hennes första bok utkom 
1997, sedan dess har 
hon givit ut flera romaner, 
noveller, essäer och kritik. 

I höst är hon aktuell med romanen ”Björnkvinnans liv”, 
där författarens eget liv träder in med frågor om varför hon 
skriver, vad en berättelse är, vem författaren är och vad hon 
har blivit. 

Foto: Alexander Dahl
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fredagsFÖRFATTARE 

Maja Lee Langvad
Maja, född 1980 i Seoul och uppvuxen 
i Danmark, är en av de mest intressan-
ta rösterna i dansk samtidslitteratur. 
Hon debuterade 2006 med diktsam-
lingen ”Find Holger Danske”. 

Under en tids bosättning i Seoul  
engagerade hon sig i den adoptionskritiska rörelsen och 
utkom 2016 med den uppmärksammade boken  
”Hon är arg”, ett vittnesmål om att vara adopterad. 

I år är hon aktuell med ”Dagar med galopperande hjärt-
klappning” som är ett kärleksbrev, sjukdomsdagbok och 
en essä om skrivandet.  

Samverkan: Forum för poesi och prosa och Författarcentrum Väst

Foto: Isak Hoffmeyer
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  fredag den 6 december kl 15.00

Monika Fagerholm
Monika är en finlandssvensk  
författare född i Helsingfors.  
Hon debuterade 1987 med  
”Sham”, en serie prosastycken.  

I höst är hon aktuell med romanen ”Vem dödade Bambi?” 
med två kvinnor i tjugosjuårsåldern i centrum. I huset vid 
sjön inträffade för länge sedan en gruppvåldtäkt. Brottet är 
egentligen utagerat, men plötsligt återvänder filmproducen-
ten Cosmo Brant för att göra en film om brottet. Boken är en 
berättelse om kvinnlig vänskap, konkurrens och om familjer 
som går sönder.

Forum för poesi och prosa
Kinna bibliotek, tema brott

Christina Falkenland och Caroline Ringskog Ferrada Noli

Foto: Thron Ullberg
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Mattias Hagberg
Mattias är författare, journalist och 
kulturskribent från Göteborg. Han 
debuterade i bokform 2006 med 
”Släpp fångarna loss” - ett reportage 
om om brott, straff och trygghet. 
Hagberg utforskar gränserna mellan 
normalt och onormalt, kultur och 
natur, friskt och sjukt. 

Våren 2019 utkom den gotiska spänningsromanen 
”Skallarna”. I centrum för berättelsen står en författare 
som har förlorat tron på litteratur och har brutit kontakten 
med omvärlden. En dag får han ett paket på posten...  
Romanen visar på litteraturens möjligheter och omöjlighe-
ter. En udda kärleksförklaring till fantasin och mystiken. 

Samverkan: Forum för poesi och prosa och Författarcentrum Väst

fredagsFÖRFATTARE 

Foto: Carina Gran



18

fredag den 27 september kl 15.00

Musikaliskt porträtt av pianots poet
Kinna konserthus

Marie Carlsson är konsertpianist med världen som spelplats 
och hennes personliga Chopin-tolkningar har blivit mycket 
prisade. Marie är utbildad i Sverige och Frankrike och har 
mottagit ett flertal stipendier. I eftermiddagens program får 
vi höra de mest välkända och älskade styckena av Frédéric 
Chopin, samt läsningar och utdrag ur Chopins egna poetiska 
brev ”Din själ lika vacker som himmelen, mitt hjärta lika svart 
som jorden...”  

Väl mött till en upplevelse i den romantiska tidsepokens 
tecken. 

Samverkan: ABF
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fredagsMUSIK
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fredag den 4 oktober kl 15.00

Att vara somalier i Sverige, 
kulturkrockar och författarskap
Kinna bibliotek

Bile Hashi, född i Somalia, kom till Sverige som tonåring 
1987. Han utbildade sig till ingenjör samtidigt som han 
arbetade som tolk. Kontakten med landsmän, som kom till 
Sverige som flyktingar, lärde honom mycket om sitt eget land 
och folk. Hans stora intresse för samhällsfrågor i kombination 
med berättartraditioner resulterade i debuten med romanen 
”Janno”, som kom ut 2002. Välkomna att möta Bile och höra 
honom berätta om sig själv och sitt Sverige.  

Samverkan: Gränslösa bibliotek

Fri entré!
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fredagsFÖRFATTARE 
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fredag den 15 november kl 15.00

Piloten som blev kafferostare 
Kinna bibliotek

2015 blev Rolf  Nilsson tjänstepensionär från sitt yrke som 
flygvapenpilot där han flugit som stridsflygare i Viggen och 
med transportflygplanet Hercules i olika uppdrag och interna-
tionella insatser. Efter det utvecklades ett kaffeintresse till att 
bli Rosthuset i Lidköping där man importerar råa kaffebönor 
och rostar olika sorter till varierande smaker. Vi får lära oss 
mer om kaffets historia och hantering. Dessutom kommer  
vi att provsmaka några olika sorter för att förstå kaffets  
innersta väsen.  

Ett föredrag för dig som är nyfiken på mångas vår  
favoritdryck - kaffe.  

 
Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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fredagsFÖREDRAG
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