
SVERIGES FÖRENADE FILMSTUDIOS

Dagen efter denna
REGI: MIA HANSEN-LÖVE  ·  FRANKR  ·  2016  ·  DRAMA  (100 MIN)

Isabelle Huppert spelar en medelålders filosofilärare som tvingas ut ur sin omloppsbana  
mitt i livet. Två nyss utflugna barn och en skröplig krävande mamma. Maken avslöjar att han 
träffat en ny kvinna. Krisen gestaltas med suverän tonträff av Huppert, det blir ytterligare ett 
projekt som måste klaras av.

Aguirre – Guds vrede
REGI: WERNER HERZOG  ·  TYSKL ·  1972  ·  DRAMA (94 MIN)

I ett våldsamt och mordiskt samarbete skapade Werner Herzog och Klaus Kinski en av 
historiens mest storslagna filmer, den om Lope de Aguirre, den grymme conquistadoren  
som 1560 genomsökte Amazonas på jakt efter Eldorado, landet av guld. De var båda 
övertygade om att de faktiskt blivit rörda av Gud.

Ett Herrans liv (the Life of Brian)
REGI: TERRY JONES  ·  GB  ·  1979  ·  KOMEDI (94 MIN) 

Nej, Brian är inte Messias, han råkar bara vara född på samma dag – fast i grannstallet.  
Detta leder till förvecklingar som inbegriper såväl de tre vise männen som den romerska
ockupationsmakten och alla de som protesterar mot den. En i alla avseenden legendarisk
Monty Pythonfilm.

BROMMA FILMSTUDIO
  HÖSTPROGRAM 2021

3 FILMER • 3 TISDAGAR • KL 19.30 PÅ HÖGLANDSBION 
Medlemskort löses vid första besöket – enstaka biljetter kan inte köpas

HÖGLANDSBIOGRAFEN   •    HÖGLANDSTORGET   •    12:ANS SPÅRVAGN FRÅN ALVIK
FÖR MER INFORMATION ELLER OM NI KOMMER SENT RING 070 5830170

TISDAG

26 
OKTOBER

TISDAG

9 
NOVEMBER

TISDAG

23 
NOVEMBER

Nu har restriktionerna 
äntligen hävts 
Efter drygt 1.5 – års nedstängning 
börjar vi med att i höst visa de 3 
filmer vi inte kunde visa våren 2020.

Det betyder att alla som löste medlemskort  
för vårsäsongen 2020 och därmed redan  
betalt är välkomna. 

Eventuella nya medlemmar är också välkomna 
mot en avgift av 150 kronor, betalas kontant eller 
via Swish 0734354530 (gärna i förväg). 

Nu är vi 
tillbaka!  


