potatiskalspajssällskap,

Se mer aktiviteter i Las Palmas
inklusive Dawsey, den

LAS PALMAS

lite mystiska men fascinerande mannen som skrivit brevet. Allteftersom krigstidens hemligheter uppenbaras blir Juliet alltmer
fäst vid ön, bokklubben och Dawsey vilket kommer att förändra
hennes liv
för alltid.
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Nästa
den 21 februari!
Sefilmkväll
mer aktiviteter
i San Agustín

SAN AGUSTÍN

FILMKVÄLLAR i Las Palmas

sĂŶĚƌŝŶŐůćŶŐƐ
ĂŵŝŶŽ ĚĞ
^ĂŶƚŝĂŐŽ͊

Gott Nytt År

Fri entré, baren öppen i pausen. Endast för medlemmar.

Vi fortsätter med den populära
ärtsoppan
medden
fläsk på
Torsdag
17 januari kl.
filmkvällstorsdagarna,
soppan serveras 17-18:30. Pris 5 euro.
Dryck tillkommer, t.ex. varm punsch.

Torsdag den 31 januari kl. 19.00

19.00

Pannkakor med sylt och grädde, 1:50.
Torsdag den 6 december kl. 19.00
GUERNSEYS
LITTERTUR- OCH
POTATISSKALSPAJSSÄLLSKAP, 124 minuter
London, 1946. Den karismatiske författaren Juliet
får ett brev från en medlem av en mystisk litteraturklubb startad på den
tidigare nazi-ockuperade
ön Guernsey. Nyfiken på
vilka som ligger bakom
brevet
125bestämmer
min hon sig
för att besöka ön. Där
möter hon de härligt excentriska medlemmarna i
Guernseys litteratur- och
potatiskalspajssällskap,
inklusive Dawsey, den
lite mystiska men fascinerande mannen som skrivit brevet. Allteftersom krigstidens hemligheter uppenbaras blir Juliet alltmer
fäst vid ön, bokklubben och Dawsey vilket kommer att förändra
hennes liv för alltid.

BREATH, 113 minuter
När den brittiske temäklaren – precis vad det låter
som – Robin Cavendish
(Andrew Garfield) tar
med sin nya fru Diana
(Claire Foy) till Kenya
efter deras giftermål i
slutet av 1950-talet drabbas han av polio. Strax
därefter är han förlamad
från halsen och neråt,
bunden till en sjukhussäng, kopplad till en väsande respirator och helt i
de uppgivna händerna på
ett team läkare som förkunnar att han troligtvis
kommer att vara död ,
inom några veckor. Men ur denna monumentala tragedi – Diana
har strax innan sjukdomsutbrottet dessutom berättat att hon är
gravid med deras första barn – förvandlas berättelsen om Robin
i stället till en serie små och stora triumfer över hopplösheten
där paret Cavendish bestämmer sig för att inte låta sjukdomen
äta upp mer av livet än vad som är absolut nödvändigt.

/ƐŽŵƌĂƐŐũŽƌĚĞ>ĞŶĂDĂƌƋƵŝŶĂ
;>ĞŶĂƐƚ/dͲĐĂĨĠŝ^ĞŶƚƌƵŵͿ
ĞŶĨĂŶƚĂƐƚŝƐŬƉŝůŐƌŝŵƐǀĂŶĚƌŝŶŐŝ
ŶŽƌƌĂƐƉĂŶŝĞŶ͘

EƵŬŽŵŵĞƌŚŽŶƚŝůů
^ŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐŬĂ<ůƵďďĞŶĚćƌŚŽŶ
ǀŝƐĂƌďŝůĚĞƌŽĐŚďĞƌćƚƚĂƌ͘

PHANTOM THREAD,
. Den berömde klänningsmakaren Reynolds Woodcock och hans syster Cyril befinner sig i den
brittiska modescenens centrum. De klär kungligheter, filmstjärIngen filmkväll den 14 februari
nor, arvtagerskor och andra societetslejon med exklusiva och
Nästa filmkväll den 21 februari!
distinkta plagg från The House of Woodcock.
Filmen utspelar sig i 1950-talets London där kvinnorna passerar
i snabb revy i Woodcocks liv, något som stillar den övertygade
ungkarlens behov av både inspiration och sällskap. Men en dag
Gott
Nytt
År Alma som snabbt blir både
möter han
den unga
och viljestarka
en inspirationskälla
och älskarinna. Sakta men säkert börjar kärTorsdag
den 17 januari kl. 19.00
leken skapa revor i hans tidigare så välskräddade tillvaro.

dŝƐĚĂŐĞŶĚĞŶϮϮũĂŶƵĂƌŝ͘
/ŶƚƌćĚĞ͗ϱ€͘/ƉƌŝƐĞƚŝŶŐĊƌĞƚƚŐůĂƐǀŝŶŽĐŚ
ĞŶŽƐƚƚĂůůƌŝŬĨƂƌƵƚŽŵĨƂƌĞĚƌĂŐĞƚ͘
sŝƂƉƉŶĂƌĚƂƌƌĂƌŶĂŬůŽĐŬĂŶϭϴĨƂƌŵŝŶŐĞů͕
ĚƌǇĐŬŽĐŚƚŝůůƚƵŐŐ͘
>ĞŶĂƐƚĂƌƚĂƌƐŝƚƚĨƂƌĞĚƌĂŐŬů ϭϵ͗ϬϬ

/ŶŐĞŶĨƂƌĂŶŵćůĂŶ͕ďĂƌĂĂƚƚ
ŬŽŵŵĂ͘sćůŬŽŵŶĂ͊

