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PROGRAM HÖSTEN 2020

Höstens programpunkter
25/9 fredagsFÖREDRAG - Johannes Daun		

sid 16–17

2/10 fredagsBIO - Brevbäraren som byggde ett palats sid 4–5
9/10 fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 18–19
16/10 fredagsBIO - 438 dagar			

sid 6–7

6/11 fredagsBIO - De förbannade åren		

sid 8–9

13/11 fredagsMUSIK - Hanna Thiel			

sid 22–23

20/11 fredagsBIO - Flykten från DDR

sid 10–11

27/11 fredagsBIO - Parasit			

sid 12–13

4/12
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fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa sid 20–21

fredags - fredagar klockan 15.00
Öppet för alla åldrar

Biljettkassan öppnar kl. 14.30
Biljettpris: film 50 kr, övriga program 40 kr
Höstens programutbud följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att hålla avstånd, samt begränsa antalet
besökare, med förbehåll för ändringar.
Håll utkik efter information på www.mark.se
Samtliga program genomförs i Kinna konserthusbiograf för
att kunna säkra social distansering mellan besökande publik
www.mark.se/fredags
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen Marks kommun
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fredag den 2 oktober kl. 15.00
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Brevbäraren som byggde ett palats
Regi: Nils Tavernier, FRA, BEL, 2018, 105 minuter,
från 7 år
Vi är i södra Frankrike 1879. Ferdinand Cheval är en
tystlåten lantbrevbärare som få ens lägger märke till. Under
sina milslånga rundor dagdrömmer han om en värld full
av sköna landskap och byggnader som han bara sett på
vykorten som han delar ut.
Under en av rundorna möter han änkan Philomène och när
han får dottern Alice med henne vet han med ens vad han
ska göra av sitt enkla liv. Han ska bygga ett stort palats
åt henne, alldeles själv. Med Jaques Gamblin och Laetitia
Casta i rollerna.
Samverkan:
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Studio S Entertainment

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 16 oktober kl. 15.00

6

438 dagar
Regi: Jesper Ganslandt, SVE, 2019, 124 minuter,
från 15 år
Martin och Johan korsar gränsen mellan Somalia och
Etiopien för att undersöka hur jakten på olja drabbar
befolkningen… 438 dagar är en svensk verklighetsbaserad dramafilm från 2019 som skildrar fängslandet av
journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson
och deras period som fångar i Etiopien 2011–2012.
Filmen bygger på deras självbiografi med samma namn
och är regisserad av Jesper Ganslandt med manus skrivet
av Peter Birro. Spännande drama med Gustaf Skarsgård
och Matias Varela.
Samverkan:
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: SF Studios

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 6 november kl. 15.00
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De förbannade åren
Regi: Anders Refn, DNK, 2020, 133 minuter,
från 11 år
Vi befinner oss i Köpenhamn under 1940-talet.
Den förmögna familjen Skov, med fabrikören Karl, Eva och
deras fem barn, lever på sitt stora gods när tyskarna ockuperar landet. Vi möter dem i en berättelse som präglas av
konflikter, kärlek och svek.
Barnen väljer olika sidor, med den dramatik och de
moraliska frågor som det medför. En familjekrönika som
redan har en planerad fortsättning.
Samverkan:
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör:
Scanbox Entertainment Sweden AB

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 20 november april kl. 15.00
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Flykten från DDR
Regi: Michael Herbig, Thilo Rhöscheisen, Kit Hopkins DEU,
2018, 125 minuter, från 11 år
Det är 1970-tal i Östtyskland och regeringen låter ingen
slippa ut ur landet. Trots statlig kontroll och informell
övervakning som kan utföras av i stort sett vem som helst
i din omgivning, försöker många ändå fly. Två familjer,
Strelzyk och Wetzel, får en idé att bygga en luftballong
som ska ta dem över gränsen.
Helt oproblematiskt är det dock inte och man tvingas göra
mer än ett försök, hela tiden med Stasi nosande i hasorna.
En berättelse om en verklig händelse berättad med värme
och humor.
Samverkan:
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Studio S Entertainment

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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fredag den 27 november kl. 15.00
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Parasit
Regi: Bong Joon-ho, KOR, 2019, 132 minuter,
från 15 år
Vi får se en avancerad kombination av komedi, thriller,
satir och skräck. Berättelsen följer en familj från enkla
förhållanden som på ett utstuderat sätt nästlar sig in i en
förmögen familjs liv genom anställningar, förfalskningar
och påhittade personliga relationer.
Allt når sin kulmen när den tidigare hushållerskan knackar
på dörren och en helt oväntad situation uppstår. Filmen
belönades med Guldpalmen i Cannes 2019.

Samverkan:
Kinna konserthusbiograf och
Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: TriArt Film AB

fredagsBIO
Kinna konserthusbiograf
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Invigning lördag den 5 september
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LjudKonst 7Härad
Dagligen måndag–söndag 09.00–19.00
5 september–31 december

Under några år har vi kunnat lyssna in diskreta ljud
på olika platser i Marks kommun.
Nu upprepar vi förra årets plats, som är dammen bakom
Kinna kommunhus. Där kan du under några månader i höst
slå dig ner en stund, sluta ögonen, slappna av och ta del
av årets ljudkonstverk när du själv vill och kan.
Ljudverket hörs varje hel timma.
Invigning i samband med Lördagsgodis
Lördag 5 september kl. 11.30

Samverkan: Västra Götalandsregionen
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fredag den 25 september kl. 15.00

Johannes Daun
Befolkning, hushåll och utflyttning i
Mark och Borås på 1800-talet
Kinna konserthusbiograf

Johannes Daun är doktor i historia och antikvarie vid
Textilmuseet i Borås. Här berättar han om några av de stora
befolkningsförändringar som präglade Mark och övriga
Sjuhäradsbygden under 1800-talet.
Hans föredrag baseras till viss del på studier gjorda av lokalhistorikern Gunnar Ahlberger. Vi får veta hur befolkningen såg
ut i Mark i slutet av 1800-talet och då i synnerhet Torestorp.
Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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fredagsFÖREDRAG
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fredag den 9 oktober kl. 15.00

Forum för poesi och prosa
Kinna konserthusbiograf

Jessica Schiefauer

Jessica är född 1978 och uppvuxen i
Kungälv. Hon debuterade som ungdomsboksförfattare 2009 och blev
Augustprisvinnare för ”Pojkarna”
som filmatiserades 2015.
”Bärarna” 2020 är Jessica
Schiefauers första roman för vuxna
läsare. Här skildras en värld där en
Foto: Cebastian Vähi
smitta har härjat i många decennier
och har tvingat män och kvinnor att leva åtskilda.
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fredagsFÖRFATTARE
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fredag den 4 december kl. 15.00

Forum för poesi och prosa
Kinna konserthusbiograf

Susanna Alakoski

Susanna är född 1962 i Vasa, Finland.
Hon är en sverigefinsk författare, dramatiker och krönikör som debuterade 2006
med ”Svinalängorna” och belönades
med Augustpriset, som blev film 2010.
Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin
2019 utkom ”Bomullsängeln”, första
delen i en romansvit i fyra delar. Boken handlar om Hilda,
som med sin vän Helli börjar arbeta i den orangefärgade
bomullsfabriken. Det är en berättelse om fred och krig,
vardagsliv och världspolitik där vi får följa de finska
arbetarkvinnornas historia under 1900-talet.
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Lydia Sandgren

Lydia är född 1987 och uppvuxen i
Hyssna och debuterar 2020 med
romanen ”Samlade verk”. I Göteborg
förbereds en stor retrospektiv
utställning över konstnären Gustav
Beckers verk från 1980-talet och
framåt. Vart psykologstudenten Rakel
än vänder sig möter hon sin gåtfullt
Foto: Emelie Asplund
försvunna mammas ansikte på
utställningsaffischen som är tapetserad över stan.
I samma veva slungas Rakels pappa, förläggaren
Martin Berg, in i en omtumlande livskris.
Det är en storslagen Göteborgsskildring med moderniteten
och klassresan som fond.
Samverkan: Forum för poesi och prosa och Författarcentrum Väst
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fredag den 13 november kl. 15.00

Hanna Thiel
Spirit of Gambo - en sprakande
barockkonsert
Kinna konserthusbiograf

Hanna Thiel på viola da gamba, bjuder på en atmosfärisk
musikupplevelse. Likt röster ur det förflutna berättar gambans toner om långa resor, barockens kryddor, delikatesser,
soldater och kungligheter, drömmar och stjärnor.
På barocktiden stod det klart: gambans klang var unik med
att leda känslor till lyssnarens hjärta. Sedan dess har den
förtrollat sina lyssnare och gör så än idag.
Samverkan: ABF
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