
Femton dagar film är ett samarrangemang mellan de bägge Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga, biograferna, filmföreningar och Filmregion Sydost.

PROGRAMMET FINNS ÄVEN HÄR: WWW.BORGHOLM.SE • WWW.MORBYLANGA.SE

Festivalpass 
Eftersom Borgholms Bio inte är en officiell biograf, får vi inte 

visa film där mot entrébiljett. Det är bara biografer som är 
anslutna till Biografägarnas Kontrollbyrå som har rätt att visa 
film offentligt, eftersom de då avsätter en del av biljettpriset 
som ersättning till upphovsmännen/filmbolagen. Som film-
festival har vi ett licensavtal med filmbolagen ger oss rätt att 
visa film för en sluten grupp, som man löser medlemskap i 
genom att köpa ett festivalpass för alla filmerna i festivalen. 

Festivalpass för alla 6 filmerna kostar 350:-. Vill du även 
inkludera bonusfilmen Körkarlen kostar det 400:-. 

Du beställer festivalpass via e-post till 

filmpass@borgholmfilmfestival.se 

eller ring 0708-146812 (projektledare Kjell Gerdin). Därefter 
kontaktar vi dig för information om hur betalning ska ske. När 
betalningen är klar, skickar vi passet/passen hem till dig i god 

tid före filmfestivalens start. 

Har du några frågor eller undringar, kontakta oss gärna! 

Läs mer på vår hemsida 
http://www.borgholmfilmfestival.se/ 

 

 

FEMTON DAGAR FILM  
19 FEBRUARI-5 MARS

BORGHOLMS FILMSTUDIO 
Folkan biograf
Storgatan 39, Borgholm

Borgholms filmstudio är en förening  
för dig som gillar att se en god film på 
bio! Varje säsong visar vi sex noggrant 
utvalda filmer på Folkan för våra film-
älskande medlemmar. Filmerna visas  
i samarbete med Vuxenskolan.
Ta med en vän – gratis
Under filmdagarna kan du som är 
medlem i Borgholms filmstudio 
ta med en gäst gratis!

Rose –  
en film med  
Sofie Gråbøl 
26 feb kl. 15.00
Läs mer om  
föreningen på  
borgholm.filmstudio.se

FÖRENINGEN BORGHOLMS  
FILMFESTIVAL
Borgholms bio 
Södra Långgatan 24, Borgholm
https://borgholmsfilmfestival.se/
0708-14 68 12
Gillar du de gamla filmklassikerna? 
Vill du se film i en av Sveriges äldsta 
biografsalonger? Då är Föreningen 
Borgholms Filmfestival helt rätt för  
dig! Du blir medlem genom att sätta in 
350:- på bankgiro 5126-9256 och ange 
ditt namn på inbetalningen. För den 
avgiften får du se årets alla 10 filmer 
som ingår i programmet. 

Örnen har landat 
med Sven-Bertil Taube.  
1 mars kl. 15.00 & 19.00

 

KASTLÖSA SKOLA
Fika säljs i pausen av Kastlösa hem- 
bygdsförening. Boka biljett genom 
swish 123 266 80 51. Ange noga 
namnet på den/de personer som 
betalningen gäller. För frågor ring Eva 
Sandblom 070-589 31 61.
Konstnärernas gata
25 feb kl 14.00  
Filmen handlar om konstnären Sven-
Bertil Svensson som bor i Mörbylånga. 
Konstnären medverkar vid föreställ-
ningen. 

CENTRUM BIO LÖTTORP  
Biljettbokning och information
www.centrumbiolottorp.se
centrumbion@live.se
Löttorpsvägen 21. 076-72 443 72

Den makalöse Maurice
22 feb kl 17.00  • 4 mars kl 15.00 
Animerat äventyr. Katten Maurice reser från 
stad till stad för att hjälpa till att bli av med 
råttor som plötsligt invaderat städerna. Det 
ingen vet är att Maurice, pojken Keith och råt-
torna samarbetar för att tjäna pengar. Fr 7 år.

En dag kommer allt  
detta att bli ditt
24 feb kl 19.00 • 5 mars kl 15.00
En berättelse om familj och ett arv som 
ingen vill ha. Den framgångsrika seriet-
ecknaren Lisa och hennes syskon samlas 
på föräldrarnas gård för första gången på 
över tio år. Föräldrarna vill att endast en av 
dem ska ärva skogen, som varit i familjen i 
generationer. Men är någon av dem villig 
att flytta hem igen?

Sihja, rebellälvan
25 feb kl 15.00
Finsk belönad barnfilm. Svensk text. 
En film om vänskapen mellan en snäll  
pojke och en originell älva. Alfred är en  
lite ensam stadspojke som älskar fjärilar.  
En dag hittar Alfred en älva; som är  
smutsig, rufsig i håret och enligt Alfred  
helt ljuvlig. Hon heter Sihja Holkpipare.  
Sihja är en dåligt uppfostrad men 
bedårande älva som till och med får  
Alfred att våga flyga med henne. 

Asterix & Obelix:  
I Drakens rike
26 feb kl 15.00 • 1 mars kl 17.00
(Med Zlatan i en av rollerna). Svenskt tal.

Andra akten
3 mars kl 19.00 
(Lena Olin och Rolf Lassgård. Livet som 
nybliven pensionär kunde vara bättre.  
Evas exman flyttar in tvärs över gatan  
med sin nya fru och Evas son verkar 
obegripligt nog tröttna på sin mammas 
daltande och vill ha mer egen tid, utan 
hennes överbeskyddande hjälp. Vad ska  
Eva göra av all tid? Ett extraknäck dyker  
upp som Eva inte kan motstå.)

FOLKAN BIOGRAF, BORGHOLM
Biljettbokning och information
www.folkanborgholm.se
pelle.nyborg@gmail.com • 070-712 51 92 
Storgatan 39, 387 34 Borgholm

Mucklorna
19 feb kl 15.00  
Med svenskt tal. I detta äventyr för de yngre  
får vi följa hur mucklorna kom till Pettson 
och Findus gård. Barntillåten.

Ant-Man and the Wasp:  
Quantumania
19 feb kl 19.00  
Actionäventyr. Ant-man och The Wasp är 
tillbaka i ett actionfyllt sci-fi äventyr.

Knorr
21 feb kl 10.00  
Med svenskt tal. 9-åriga Luce får en liten 
söt griskulting i present av sin morfar Ture. 
Luces mamma Margareta är dock inte lika 
förtjust över, att ha en gris i huset, men Luce 
lyckas övertyga henne om att få behålla 
grisen som sitt husdjur och döper den till 
Knorr. 

Håkan Bråkan
21 feb kl 15.00  
Håkan Bråkan passas av världens, enligt 
honom, tråkigaste barnvakt Amanda och 
han måste rymma därifrån för att vinna 
årets viktigaste dataspeltävling. 

En liten bokhandel i Paris
22 feb kl 15.00  
Vincenzo, en äldre och sorgsen herre som 
dedikerat sitt liv åt den lilla bokaffären som 
han äger i Paris och till sin dotter Albertine, 
som bor hemma hos honom sedan hon 
råkade ut för en våldsam olycka.

The Banshees of Inisherin
22 feb kl 19.00  
En livslång vänskap får en dag en abrupt 
vändning med ödesdigra konsekvenser. 
Drama/komedi, nominerad till 9 Oscars.

Asterix & Obelix:  
I Drakens rike
23 feb kl 15.00
(Med Zlatan i en av rollerna). Svenskt tal.

Kungen  
26 feb kl 19.00 • 1 mars kl 19.00  
Dokumentär. Journalisten Karin af Klintberg 
har följt kungen både vid formella tillställ-
ningar och träffat honom på tu man hand. 
Samtalen har handlat om barndomen och 
kungalivets toppar och dalar.

A man called Otto
28 feb kl 10.00  
Barnvagnsbio. Barnvagnsbio. “A Man Called 
Otto” är den amerikanska remaken av film-
succén ”En man som heter Ove”.

Andra akten
1 mars kl 15.00 
(Lena Olin och Rolf Lassgård. Livet som 
nybliven pensionär kunde vara bättre.  
Evas exman flyttar in tvärs över gatan  
med sin nya fru och Evas son verkar 
obegripligt nog tröttna på sin mammas 
daltande och vill ha mer egen tid, utan 
hennes överbeskyddande hjälp. Vad ska  
Eva göra av all tid? Ett extraknäck dyker  
upp som Eva inte kan motstå.)

Magic Mike´s Last Dance   
3 mars kl 19.00 
”Magic” Mike Lane har haft ett långt  
uppehåll från dansen, istället har han  
jobbat som bartender i Florida. Plötsligt 
möter han den rika affärskvinnan Max  
som ger honom ett erbjudande han  
inte kan motstå.

The Inspection
5 mars kl 19.00  
Efter att hans mamma tagit avstånd från 
honom för att han är homosexuell väljer 
Ellis French att bli marinsoldat, för  
hellre dö som en hjälte än hemlös och 
utstött. Drama.

TORNGÅRD
Servering: Alla filmer visas med paus  
då det serveras korv, kaffe/te, godis m. m. 
Arrangör: Gräsgårds Bygdegårdsförening
Facebook: Torngårds bio
E-post: torngardsbio@gmail.com

The Fabelmans 
23 feb kl 19.00
The Fabelmans är en coming-of-age 
berättelse om en ung mans upptäckt av en 
omskakande familjehemlighet, och ett ut-
forskande i filmens kraft för att hjälpa oss se 
sanningen om varandra och oss själva. Ett 
djupt personligt porträtt av en amerikansk 
barndom på 1900-talet.  

BIO AULAN
www.bioaulan.se • info@bioaulan.se 
Skansenskolans Aula, Ölandsgatan,  
Mörbylånga 

Mucklorna
21 feb kl 15.00  
I detta äventyr för de yngre får vi följa  
hur mucklorna kom till Pettson och 
 Findus gård. Barntillåten.

Ant-Man and the Wasp:  
Quantumania
22 feb kl 19.00  
Actionäventyr. Ant-man och The Wasp är 
tillbaka i ett actionfyllt sci-fi äventyr. 

Den makalöse Maurice
23 feb kl 15.00 
Animerat äventyr. Katten Maurice reser 
från stad till stad för att hjälpa till att bli 
av med råttor som plötsligt invaderat 
städerna. Det ingen vet är att Maurice, 
pojken Keith och råttorna samarbetar 
 för att tjäna pengar. Fr 7 år.

Sockerexperimentet
26 feb kl 19.00 
Drama baserat på verkliga händelser.  
Året är 1948 och Johanna bor på  
Vipeholmsanstalten med andra  
funktionsnedsatta. När hennes pojkvän  
blir sjuk misstänker hon att det har något 
att göra med experimentet som pågår. 

Kungen
5 mars kl 15.00 
Dokumentär. Journalisten Karin af  
Klintberg har följt kungen både vid  
formella tillställningar och träffat  
honom på tu man hand. Samtalen har 
handlat om barndomen och kungalivets 
toppar och dalar.

Plane
5 mars kl 19.00 
Piloten Ray lyckas rädda passagerarna 
genom en heroisk nödlandning  
på en Filippinsk ö. Det visar  
sig att ön är mest att likna  
vid en krigszon och 
terrorister vill ta 
både planet och  
passagerarna 
som gisslan.  

ÖLANDS FOLKHÖGSKOLA,  
STRÖMSTEDTSALEN
Visningarna är gratis och öppna för alla.
Ingen anmälan krävs, bara kom!
Ölands Skogsby 144. 0485–56 44 00
olandsfolkhogskola.se
”Hitmusik - konsten att sätta  
rytm till revolt - sing a-long
27 feb kl 18.00 


