Se mer aktiviteter i Las Palmas

LAS PALMAS

börjar fragmenterade minnesbilder sakta men säkert komma
tillbaka
honom.
Detta påminner
honomAgustín
om varför han en
Setillmer
aktiviteter
i San
gång lämnade staden bakom sig.

SAN AGUSTÍN

Torsdag den 25 januari kl. 19.00

&PZd'^D ^^

Torsdag den 22 februari kl. 19.00

WĊŬůƵďďĞŶŝ^ĂŶŐƵƐƚşŶ

LION
LION
Lion är en hjärtskärande berättelse, baserad på verkliga händelser, om en liten pojke som tappar bort sig och hur han hittar hem
igen, med hjälp av Google Earth.
När vi först möter den lilla pojken Saroo (Sunny Pawar) och
hans äldre bror Guddu (Abhishek Bharate) stjäl de kol från ett
tåg. De bor, tillsammans med sin mamma (Priyanka Bose) och
lillasyster, i en liten, fattig by i centrala Indien. Mamman försöker försörja barnen med de jobb hon kan finna och Saroo och
Guddu hjälper till.När Guddu igen ska bege sig iväg för ett nattjobb vill Saroo absolut följa med. Men på en tågstation blir det
missförstånd. Saroo stiger på ett tåg som tar honom över 1600
km bort. När tåget äntligen stannar är Saroo i Calcutta.
Där talar de ett språk han inte förstår och när en person till sist
inser att Saroo endast förstår hindi och frågar honom vad hans
mamma heter, då svarar Saroo "mamma".
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HANDMAIDEN
The Handmaiden är en besynnerlig film. Ett koreanskt klassdrama upphängt på en thrillerstruktur som doppats i dallrande erotik. Störande,ǆƚƌĂĞƌďũƵĚĂŶĚĞŶĨƌĊŶĨůĞƌĂĂǀ
vackert, hetsande.
Inledningen är ödesmättad.ƵƚƐƚćůůĂƌŶĂ͘
En ung kvinna lämnar över ett spädbarn i en äldre kvinnas armar innan hon med dröjande steg vand>ŽƚƚĞƌŝĞƌ͊
rar mot perrongen.
En annan/ŶŐĞŶĨƂƌĂŶŵćůĂŶ
ung kvinna utbrister kvidande:
”låt mig åka i hennes
Ͳ ďĂƌĂĂƚƚŬŽŵŵĂ͊
ställe!” Men ingen lyssnar och tåget rullar iväg.
Den ensamma resenären är koreanska, heter Sook- Hee (Tae-ri
Kim) och har fått jobb som tjänsteflicka hos den förmögna ja>PZ'EĚĞŶϭϯũĂŶƵĂƌŝϭϬͲϭϱ
panskan Lady Hideko (Min-hee Kim).
^PE'EĚĞŶϭϰũĂŶƵĂƌŝϭϬͲϭϰ
Men just när
man ställt in sig på ett klassdrama med nationella
förtecken tar berättelsen en ny vändning och in på scenen stiger
en man (Jung-woo Ha) som har för avsikt att förföra Hideko för
att sedan driva henne till vansinne - i syfte att komma åt förmögenheten.
Frågan är vad Sook-Hee har med saken att göra och vem som

