
            Välkommen till höstens 
 Saga Kontrastfilmer på Bio 

Casablanca 

I september startar sjunde säsongen av Saga 
Kontrast. En torsdag i månaden visas 
tankeväckande och prisbelönta filmer. För ett 
medlemskort på 240 kr kan du se fyra filmer 
under hösten eller betala 100 kr för en enskild 
föreställning.   
Här nedan ser du höstens filmer 2019: 
(med reservation för eventuella ändringar) 

THE FAVOURITE  – (Irland, Storbritannien, USA 
2019)  
Torsdag 26/9 kl. 19.00  
Biografi, komedi, drama – 1 tim 59 min, från 11 år, 
regi: Yorgos Lanthimos 
  
I 1700-talets England har drottning Anne tronen, medan nära vännen Lady Sarah styr landet i 
hennes ställe.  
”Tiofaldigt Oscarsnominerade ”The Favourite” iscensätter ett passionerat triangeldrama vid 
det brittiska 1700-talshovet samtidigt som den väcker nytt liv i den klassiska kostymfilmen. 
Strålande, roligt och dansant.” tyckte Dagens Nyheter 

DJANGO - (Frankrike 2017)  
Torsdag 17/10 kl. 19.00 
Drama, musik, biografi - 1 tim 57 min, från 11 år, regi: 
Etienne Comar   
     
Så här skrev Kulturbloggen: Django är den vackraste och mest 
berörande film jag sett på länge, länge – och dessutom bygger 
den på verkliga händelser. Django är en av världens främsta 
gitarrister och musiker under andra världskriget. Han håller till i 
Paris och hyllas och de tyska nazi-ockupationsstyrkornas ledande 
officerare blir hänförda och bestämmer att Django ska på turné i 
Tyskland. Problemet är bara att Django är av romskt ursprung och 
många romer skickas till koncentrationsläger av nazisterna.  



 
FLYKTEN FRÅN DDR – (Tyskland 2019) 
Torsdag 21/ 11 kl. 19.00 
Drama – 2 tim 5 min, från 11 år, regi Michael Herbig    

Detta är den sanna historien om de östtyska familjerna Strelzyk och 
Wetzel som i september 1979 skapade stora rubriker över hela 
världen. I hemlighet ägnade de lång tid åt att själva sy och snickra 
ihop en luftballong i källaren för att försöka fly från diktaturens DDR 

AND THEN WE DANCED – (Sverige, Georgien 2019) 
Torsdag 12/12 kl. 19.00 
Drama - 1 tim 45 min – från 7 år, regi: Levan Akin   
   
Den unga dansaren Merab ställs inför sitt livs utmaning när han förälskar sig i sin största rival på 
danskompaniet i Georgien. Hela Merabs sätts värld i 
gungning och allt han kämpat för hotas att raseras.  
 
Moviezine skrev: Svensk-georgiska "And Then We Danced" 
har fått både mycket kärlek och kritik från konservative 
Georgien, redan långt innan premiären. Filmens styrka är 
feelgood-budskapet som den lämnar efter sig, precis vad 
vi behöver i en tid där hot och hat sprider sig. Det är ett 
vackert och livsbejakande drama om att våga ta steget - 
och en smärtsam påminnelse om att det inte är lika 
enkelt eller självklart i alla delar av världen.          
När filmen visades på Cannes filmfestival i somras, möttes den av jubel och applåder. Filmen är 
nominerad som Sveriges bidrag till Oscarsgalan nästa år.      

Läs mer på www.biocasablanca.se                                          
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