
VÅREN 2016 VÅREN 2016
Medlemskort till Filmrullen kostar 100 kr, då får du se terminens 5 filmer på 
Metropolbiografen i Karlshamn. För att vara med i filmklubben ska du vara 
född 2002-2005. Du kan köpa medlemskort på www.karlshamn.se/kultur 
fr.o.m. 15/1 kl. 10. Biljetten bytes till medlemskort vid första visningen på 
Metropolbiografen.
Var ute i god tid, vi har ett begränsat antal kort (150 st). OBS! Vi säljer inga 
enstaka biljetter.

Medlemskortet är personligt och kan bara användas av den som köpt det. 
Du ska visa ditt medlemskort vid varje filmvisning. Har du tappat kortet, 
ring Karlshamns Stadsbibliotek. För att filmvisningarna ska bli trevliga krävs 
det att alla tar sitt ansvar och ser till att det är lugnt på bion! 
Tänk på allergiker - ta inte med jordnötsgodis.

Vill du veta mer, ring Karlshamns Stadsbibliotek på tel. 0454-812 30.
Med reservation för programändringar.

Arr: Kultur Karlshamn i samarbete med Metropolbiografen

Skivan får ej kopieras, vidareuthyras, överlåtas eller
användas i strid med upphovs rättslagen. 

Distribution: FilmCentrum  |  bestallning@filmcentrum.se  |  www.filmcentrum.se  |  Ansvarig utgivare: Eva Westergren. 

ORIGINALTITEL JØRGEN + ANNE = SANT

SPELTID  83 MIN

REGI  ANNE SEWITSKY
PRODUKTIONSLAND NORGE, 2010SPRÅK NORSKA TEXT SVENSKA

FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

Anne går i femman och har förutvarit mest upptagen av att retasoch tävla mot killarna i klassen.Men när den nye killen Jörgenbörjar, förälskar hon sig huvud-stupa i honom. 

Jörgen flyttar in i byns spökhus,ett hus som inga andra barnvågar gå i närheten av – men dethindrar inte Anne. Hon ärberedd att gå längre än de flestaför att få den hon vill ha. Mennär klassens snyggaste tjej Ellenockså förälskar sig i den nyanländeJörgen ställs allt på sin spets...

Importerad med stöd från Svenska Filminstitutet
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2011
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BUFF
Sverige 2012

Den publik- och kritikerrosade filmatiseringen
av Vigdis Hjorts älskade ungdomsbok!”En enastående vacker och engagerande

historia om barns uppvaknande känsloliv”
NRK (Norsk Rikskringkasting)
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Filmklubben för 

dig som är 11-14 år

Fem filmer för100 kr!



Filmklubben för 

dig som är 11-14 år
Visas på Metropolbiografen fem fredagar kl. 16.00

LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ - STELLA NOSTRA
Fredag 22/1 kl. 16.00
Regi: W Söderlund, P Klänge
Sverige 2015
Längd: 71 min

Den lilla staden Valleby gör sig redo för caféägarna Dino 
Paninis och Sara Bernards bröllop, och våra junior-
detektiver Lasse och Maja står redo för att se till att
ingenting går fel. Men när bröllopsparets släkt anländer, 
visar de sig tillhöra rivaliserande maffiafamiljer. När
Panini-familjens kronjuveler plötsligt försvinner, tar
LasseMajas detektivbyrå sig an fallet. Men mycket snart 
blir detektiverna själva huvudmisstänkta för stölden.

JÖRGEN + ANNE = SANT
Fredag 19/2 kl. 16.00
Regi: Anne Sewitzky
Norge 2011
Längd: 83 min

Anne är 10 år och undrar varför alla är så upptagna av 
kärlek. Men en dag börjar det en ny kille i klassen, Jörgen. 
Han har flyttat in i det gamla ödehuset där det hänt
hemska saker. Anne upptäcker att killar kan vara både 
lockande och trevliga. Filmen berättar kul och charmigt 
om att bli förälskad för allra första gången men det är 
också en spännande och lite läskig historia kring det 
gamla husets hemlighet. 

TSATSIKI, FARSAN OCH OLIVKRIGET
Fredag 4/3 kl. 16.00
Regi: Lisa James Larsson
Sverige 2015
Längd: 95 min

Tsatsiki längtar till lovet då han ska åka till sin pappa i 
Grekland. Men när Tsatsiki kommer till byn ser det inte ut 
som han mindes det. Pensionat och krogar är öde, det är 
kris i Grekland. När pappa berättar de dåliga nyheterna 
att han är tvungen att sälja både hotellet och olivlunden 
så blir Tsatsiki upprörd. Tillsammans med kompisen Alva 
startar han en räddningsaktion som förvandlar lovet till 
en resa fylld av äventyr, vänskap och kärlek.

INSIDAN UT
Fredag 18/3 kl. 16.00
Regi: Pete Docter
USA 2015
Längd: 102 min

I detta animerade äventyr har Jenny huvudrollen. Hennes 
pappa får ett nytt jobb och familjen flyttar från det trygga 
livet i en småstad till storstaden San Francisco. Precis som 
alla andra så styrs Jenny av sina känslor; Glädje, Rädsla, 
Ilska, Avsky och Vemod. Jennys känslor bor i Huvud-
kontoret, ett kontrollcentrum inuti hjärnan. Att flytta,
hitta nya kompisar och bli lite mer vuxen blir lite för 
mycket på en gång och det utbryter tumult i Huvud-
kontoret.

NONOS HEMLIGA RESA
Fredag 5/2 kl. 16.00
Regi: Vincent Bal
Holland/Belgien/Storbritannien/Spanien/
Frankrike
Längd: 94 min

När Nono, 13 år, blir stor vill han bli som sin pappa Jacob 
”världens bästa detektiv”. För att bli bäst, måste han lära 
sig att tänka som en tjuv. Efter ett missöde, blir Nono 
ivägskickad till sin farbror, men ett mystiskt brev för 
honom till en man i vit kostym och spännande äventyr. 
Nono kommer till en värld som är obegriplig, ibland till 
och med hotfull men också lockande. En film om att söka 
svar på sina frågor, inte ge upp och att vara yngst men 
modigast. 

Skivan får ej kopieras, vidareuthyras, överlåtas eller
användas i strid med upphovs rättslagen. 
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