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PROGRAM HÖSTEN 2021

Höstens programpunkter
10/9 fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 4–5
17/9 fredagsBIO - TOVE				 sid 6–7

fredags - fredagar klockan 15.00
Biljettkassan öppnar kl. 14.30
Biljettpris: film 60 kr, övriga program 50 kr
(fri entré 26 november)

24/9 fredagsBIO - Nomadland			

sid 8–9

1/10 fredagsMUSIK - Hanna Thiel			

sid 10–11

8/10 fredagsBIO - En runda till			

sid 12–13

15/10 fredagsFÖRFATTARE - Johannes Daun

sid 14–15

12/11 fredagsBIO - Charter			

sid 16–17

Programplatser är Lyckeskolans nya scen i Kinna
och Bio Folkan i Kulturhuset Skene.

19/11 fredagsBIO - Flykten från DDR

sid 18–19

bibliotek.mark.se

26/11 fredagsFIRANDE - ”Vi är Mark - Mark 50 år”

sid 20–21

3/12 fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 22–23

Höstens programutbud följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att hålla avstånd, samt begränsa
antalet besökare, med förbehåll för ändringar.
Håll utkik efter information på www.mark.se

Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen Marks kommun
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Fredag den 10 september kl. 15.00
Lyckeskolans nya scen Kinna

Forum för poesi och prosa
Tomas Bannerhed
Tomas, född 1966 i Karlskrona slog
igenom 2011 med debutromanen
”Korparna”, som vann Augustpriset
samma år. Hans senaste verk, som
också kretsar kring fågeltemat, heter
”En vacker dag” och utspelar sig under
en enda vårdag i maj.

Foto: Sofia Runarsdotter

Genom prosan förflyttar vi oss från gryning till skymning.
Vi får en upplevelse av fågelvärlden och mycket mer än
så. Samhällets utveckling, människorna runtomkring och
författarens samtal med sin far följer också med under
dagens gång.
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Tema:
Tiden inne, tiden ute

fredagsFÖRFATTARE

Lydia Sandgren
Lydia är född 1987 och uppvuxen i
Hyssna och debuterade 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
Foto: Emelie Asplund
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: Studieförbundet vuxenskolan,
forum för poesi och prosa och Författarcentrum.
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Fredag den 17 september kl. 15.00
Bio Folkan Skene

fredagsBIO
TOVE

Regi: Zaida Bergroth, FIN, SVE, 2020, 115 minuter,
barntillåten
Den okända historien om hur Tove Janssons passionerade och förbjudna kärlekshistoria med teaterregissören
Vivica Bandler i efterkrigstidens Helsingfors inspirerade
henne till att skapa berättelserna om de egensinniga och
älskade Mumintrollen. Med Alma Pöysti som Tove och
Krista Kosonen som Vivica.
Filmen hade Sverigepremiär på Göteborg Filmfestival
2021, där den också mottog ett festivalpris.

Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nonstop Entertainment AB
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Fredag den 24 september kl. 15.00
Bio Folkan Skene

fredagsBIO
Nomadland

Regi: Chloé Zhao, USA, DEU, 2020, 107 minuter,
barntillåten
Filmen, som hade premiär i mars 2021, tar oss tillbaka
till 2011 och den lilla staden Empire på Nevadas landsbygd. Fabriken lägger ner och änkan Fern kan inte
längre bo kvar i sitt hus. Hon säljer allt hon äger, köper
en van och ger sig ut på vägarna. Hon blir en modern
nomad som rör sig över västra USA i sin bil. Under resan
lär hon känna nya människor som lever utanför det konventionella samhället.
Filmen vann i flera kategorier på Oscarsgalan och
Golden Globe Award, 2021. Vi ser Frances McDormand
som Fern, som vi också känner från filmen
”Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Walt Disney Studios Motion Pictures Sweden AB
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fredagsMUSIK

Fredag den 1 oktober kl. 15.00

Lyckeskolans nya scen Kinna

Hanna Thiel - Spirit of Gambo
- en sprakande barockkonsert
Hanna Thiel på viola da gamba, bjuder på en
atmosfärisk musikupplevelse. Likt röster ur det
förflutna berättar gambans 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 8 oktober kl. 15.00
Bio Folkan Skene

fredagsBIO
En runda till

Regi: Thomas Vinterberg, DAN, SVE, NLD, 2020,
112 minuter, från 11 år
En norsk filosof hävdar att människan är född med
en blodalkoholnivå som är en halv promille för låg.
Inspirerade av den teorin kastar sig Martin och hans
tre lärarkollegor in i ett experiment. De ser sina liv som
en räcka av trivialiteter och då är kanske detta projekt
precis vad de behöver.
Filmen hade Sverigepremiär april 2021, med
Mads Mikkelsen i huvudrollen som Martin och
Maria Bonnevie som Anika.

Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Scanbox Nordisk Film AB
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Fredag den 15 oktober kl. 15.00

fredagsFÖRFATTARE

Lyckeskolans nya scen Kinna

Johannes Daun ”De rotlösa” - roman
om en stad i förändring
Vi känner Johannes Daun från tidigare som doktor i
historia med föredrag kring människorna och vår textila
bakgrund i Mark och Sjuhärad.
Nu debuterar han som romanförfattare med ”De rotlösa”
som berättar om en stad i förändring. Den tar sitt uttryck
i en skildring av det fattiga 1800-talets industrimiljöer.
Inspirationen till boken kom sig ur Dauns forskning om
livet i de framväxande industristäderna.

Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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Fredag den 12 november kl. 15.00
Bio Folkan Skene

fredagsBIO
Charter

Regi: Amanda Kernell, SVE, DAN, NOR, 2020,
94 minuter, från 11 år
Alice inser att hon kommer att förlora sin pågående
vårdnadstvist. Hon beslutar sig för att föra bort sina
två barn och ta med dem på en charterresa, som ett
sista försök att vinna tillbaka dem.
Ane Dahl Torp fick en guldbagge för bästa kvinnliga
huvudroll för sin hyllade och målande beskrivning
av en frustrerad människa i en kraschad relation.
Sverrir Gudnason kammade hem guldbaggen
för bästa manliga biroll som maken Mattias.

Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nordisk Film AB
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Fredag den 19 november kl. 15.00
Bio Folkan Skene

fredagsBIO
Flykten från DDR

Regi: Michael Herbig, Thilo Rhöscheisen, Kit Hopkins
DEU, 2018, 125 minuter, från 11 år
Det är 1970-tal i Östtyskland och regeringen låter ingen
slippa ut ur landet. Trots statlig kontroll och informell
övervakning, som kan utföras av i stort sett vem som
helst i omgivningen, försöker många ändå fly.
Två familjer, Strelzyk och Wetzel, får en idé att bygga
en luftballong som ska ta dem över gränsen till väst.
Helt oproblematiskt är det dock inte och man tvingas
göra mer än ett försök, hela tiden med Stasi nosande i
hasorna. En berättelse om en verklig händelse berättad
med värme och humor.
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Studio S Entertainment
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Fredag den 26 november kl. 15.00
Lyckeskolans nya scen Kinna

fredagsFIRANDE

Vi knyter ihop säcken ”Vi är Mark”
Marks 50-årsfirande börjar lida mot sitt slut. Pandemin
som lamslagit Sverige senaste åren satte även ramarna
för firandet.
Frågor som ”Vad är Mark för dig? Vem bor och lever
här?” får svar genom en serie videoporträtt. Genom
filmerna får vi möta Marks kommun med nya ögon i
varje ny person.
Porträtten har visats tiotusentals gånger på sociala
plattformar. Nu får vi även ta del av berättelserna
bakom porträtten, guidade av Mathias Melo, en av
projektledarna för firandet.
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Fredag den 3 december kl. 15.00
Lyckeskolans nya scen Kinna

Forum för poesi och prosa
Eija Hetekivi Olsson
Eija född 1973, är uppvuxen i göteborgsförorterna
Gårdsten och Bergsten. Med finska föräldrar, men född
i Sverige, gick hon i en helt finsk klass med svenska som
andra språk. Det gjorde att hon varken lärde sig svenska
eller finska riktigt bra. Senare har hon hämtat upp kunskaperna och utbildat sig till lärare, men även arbetat
som trappstädare och på restaurang.
Hon debuterade 2012 med boken ”Ingenbarnsland” som
fick stort genomslag i media med sitt fokus på barnen
som växer upp i förorten i likhet med huvudpersonen
Miira.
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Tema:
Trådar

fredagsFÖRFATTARE

2021 avslutas trilogin med en drabbande mor-dotterskildring i romanen ”De unga vi dödar”. Miira har
hunnit bli 33 år och har en dotter Nova, som blir
mobbad av både elever och lärare. Nu gäller det Novas
liv och överlevnad. En bok om förtryck och dess följder
som kan bli livsfarliga.

Foto: Jerker Andersson

Samverkan: Studieförbundet vuxenskolan,
forum för poesi och prosa och Författarcentrum.
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