
FILMFROSSA !! 
Gråa november behöver inte vara grå. Kom till Bio Casablanca 
lördag 24 november 2018 för filmfrukost och fyra fantastiska 
filmer för endast 150 kr! 

Önskar du se endast en film är biljettpriset 100 kr.  

10.00 – 10.45 - FILMFRUKOST 

11.00 – 12.10 – THE PARTY – komedi, drama från Storbritannien –  
från 11 år 

Janet har en liten tillställning för sina närmsta vänner för att fira sin nya 

roll i parlamentet. Allt går, nästan, som planerat tills hennes man Bill 

avslöjar två stora hemligheter som sparkar igång en serie händelser som 

påverkar alla i rummet. Innan kvällen är över har glas krossats, pistoler 

riktats och blod spillts. 

”En regelrätt fest för biobesökarna. Sally Potters nya film "The 

Party" är en underbar blandning av antikt drama och fars, där det 

gnistrar av spelglädje om stjärnensemblen.” skrev Svenska 

Dagbladet 

 

  

12.30 – 14.06 - CAFÉ SOCIETY – komedi från USA – från 15 år 

New York och Hollywood under 1930-talet, en period av pulserande 
nattliv, filmstjärnor, playboys, gangsters, fantastisk musik och mycket 
glamour. Bobby Dorfman får det allt svårare att stå ut med sina 
gnabbande föräldrar, sin gangsterbror och familjens guldsmedsaffär. Han 
känner att han behöver ett miljöombyte och beslutar sig för att åka till 
Hollywood och besöka sin inflytelserika morbror. 

”Woody Allen gör det han är bra på, en mästerlig bagatell. Det 
utspelas i 30-talets New York och Hollywood, runt den judiska 
familjens köksbord, på nattklubbar, vid poolpartyn och 
gangstergränder.” sa SRP4 

 

 

 



 

15.30–17.33 - CINEMA PARADISO – dramaklassiker från Italien - BT 

Giuseppe Tornatores episka mästerverk om vänskapen mellan en 

filmmaskinist på den italienska landsbygden och en filmgalen liten pojke 

är en av alla tiders mest älskade filmer. I en omröstning bland läsarna i 

brittiska The Guardian utsågs den till historiens bästa film. Nu fyller 

den legendariska filmen 30 år och återvänder i nyrestaurerat skick för 

att återigen få folk att skratta, gråta och värmas i biosalongen. Filmen 

belönades med såväl en Oscar som en Golden Globe i kategorin Bästa 

utländska film plus Juryns stora pris i Cannes. Oavsett hur många gånger 

du sett filmen så har du aldrig sett den så gnistrande vacker som nu. 

 

 

 

18.00 – 19.42 - DET VAR EN GÅNG I TYSKLAND – komedi, drama från 

Tyskland – från 11 år 

Frankfurt, 1946. David Bermann och hans judiska vänner har överlevt 

kriget och nazismen och drömmer om att resa till Amerika. Men hur ska 

de få råd till resan i dessa hårda efterkrigstider?  

”En varm, tragisk och komisk, berättelse om att hantera livet efter 

att ha överlevt en tragedi. En hyllning till fantasin och till 

mänsklighetens rätt att vara just mänsklig. En film jag inte kan 

glömma, inte kan skaka av mig. Jag går omkring och tänker på 

den flera gånger om dagen.” skrev Kulturbloggen 

 

 

 

Boka biljett på info@biocasablanca.se               
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