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25.08 Mamma (Xavier Dolan, 2014)
Alenemor Diane prøver å oppdra sin voldelige og utagerende tenåringssønn alene,
Og finner nytt håp når en mystisk nabo plutselig blir en del av familien

01.09 The Red Shoes (Michael Powell, Emeric Pressburger, USA 1948)
Ballettimpresarioen Boris Lermentov får tidlig opp øynene for nykommeren Vicky Page - en ung og
Utrolig begavet ballerina.

08.09 For Sama (Waad Al-Kateab, Edward Watts, USA 2019)
Denne fantastiske Oscar nominerte filmen er et intimt, ufattelig vondt og
Vakkert vitnesbyrd fra en mor i krig.

15.09 DSMF: Håp (Maria Sødahl, NO 2019) Vi får regissørbesøk av Marie Sødahl
Håp er er klok og engasjerende film om Anja som får dødsdommen på lille julaften. Kreften har
Spredd seg og hun har fått påvist svulst på hjernen.

22.09 The Battle of Algiers (Gillo Pontecorvo, ITA 1966)
Bli med til Algerie under det franske kolonistyret. Battle of Algiers er av filmhistoriens mest realistiske filmer om krig og Frihetskamp med sin realistiske
Skildring av vanlige mennerskers kamp mot overmakten.

29.09 Malteserfalken (John Huston, USA 1941)
Hans partner blir myrdet og privatdetektiv Spade (Bogart) følger opp jakten på malteserfalken, og
Grådige mennesker som går over lik for rikdom...

06.10 Grey Gardens (Ellen Hovde, Alber Maysles, David Maysles, USA 1975)
Anerkjent dokumentar om en mor og hennes middelaldrende datters eksentriske
Liv i en forfallen villa. Kvinnene forteller sin egen historie – et fall fra overklasse
til fattigdom.

13.10 Den store skjønnheten (Sorrentino, ITA 2013)
Noen av livets store spørsmål i et poetisk fyrverkeri av en film som kjærtegner sansene med
Italiensk lynne og Romas kultur – drøyt 50 år etter La Dolce Vita.

20.10 Melancholia (Lars von Trier, DK 2011)
Justine og Michael gifter seg. Men lykken blir kortvarig. Lite vet de om av planeten
Melancholia er på vei mot jorden.

27.10 Halloweengrøsser: The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, USA 1991)
Clarice Starling, en ung FBI-aspirant, blir satt til å oppspore en seriemorder. Hun søker hjelp hos den
Dømte psykologen og seriemorderen Hannibal Lecter.

03.11 First Reformed (Paul Schrader, USA 2017)
Den alkoholiserte presten Toller sliter etter sønnens død i Irak. Gravide Mary trenger
Hans hjelp, en oppgave som blir hans frelse eller undergang.

10.11 Get Carter (Mike Hodges, USA 1971)
Michael Caine er Carter, en hardbarka London-gangster med en død bror i Newcastle. En
Klassisk krimthriller og et fantastisk øyeblikksbilde av England.

17.11 Blue Velvet (David Lynch, USA 1986)
Naive Jeffrey (Kyle Maclachlan) finner et avkuttet menneskeøre og ledes inn i en verDen av dop, kriminalitet og perversjoner – i en av 1980-tallets mest omdiskuterte
Filmer.

24.11 Margaret (Kenneth Lonergan, USA 2011)
Unge Lisa Cohen distraherer en bussjåfør og blir indirekte skyld i en dødsulykke. Et komplekst
Eksistensielt drama om å vokse opp.

01.12 What we do in the Shadows (Clement/Waititi, USA 2014)
Vampyrenes Spinal Tap! Selv med evig liv og overnaturlige krefter, slipper ikke
Vampyrer i 2020 unna ting som å vaske huset og betale husleien.

08.12 Julefilm: It Happened one Night (Frank Capra, USA 1934)
En kvinnelig millionærarving rømmer hjemmefra og møter en journalist på landeveien.
Colbert og Gable er alene verdt billetten!

Utevisninger:
US lørdag 01.10 kl. 20:00 Dirty Dancing (Emile Andolino, 1987) 15 år
Mulig at det blir endring av dato.

Barnefilmer: Union Scene kl 12:00
26.09 Supa Modo – 74 min, 9 år
24.10 Robin Hood – 87 min, Alle
21.11 Polarexpressen – 100 min, 7 år

