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PROGRAM VÅREN 2022

Våren programpunkter

Sida

4 /2 fredagsMUSIKTEATER - I livets villervalla

4–5

18/2 fredagsBIO - Lena				

6–7

4/3 fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa 8–9
11/3 fredagsBIO - The Father			

10–11

18/3 fredagsKONSERT - Duo Diabólico 		

12–13

1/4 fredagsBIO - Pig			

14–15

8/4 fredagsKONSERT - Romerna och deras musik

16–17

22/4 fredagsBIO - House of Gucci

		

18–19

29/4 fredagsKONSERT - Irmelin 		

20–21

13/5 fredagsFÖRFATTARE - Forum för poesi & prosa 22–23

fredags - fredagar klockan 16.00
Biljettkassan öppnar kl. 15.30
Biljettpris: 60 kr
Spelplatser: Lyckeskolans scen och salong, Bio Folkan
Skene och Kinna bibliotek.
Vårens programutbud följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, med förbehåll för ändringar.
Håll utkik efter information på www.mark.se

bibliotek.mark.se
Arrangör: Kultur- och fritidsförvaltningen Marks kommun
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Fredag den 4 februari kl. 16.00
Lyckeskolans scen och salong Kinna

Musikteater - I livets villervalla
Med Lennart Eriksson text och sång och Markku
Vuorenniemi keyboard från Borås Stadsteater
I livets villervalla är ett musikpotpurri kantat av finurliga livsbetraktelser som tar avstamp i Fröding, Ferlin
och Taubes klassiska texter och visor, via ett potpurri
av populära slagdängor från 1910 och framåt. Franska
chansoner, Beatles och Uriah Heep avslutar denna färd
genom våra visskatter, understödda av Tage Danielssons
finurliga livsbetraktelser.
Välkommen till en härlig musikalisk kavalkad.
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Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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Fredag den 18 februari kl. 16.00
Bio Folkan Skene
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fredagsBIO
Lena

Regi: Isabel Andersson, SVE, 2021, 103 minuter,
från 7 år
Filmen om Lena Nyman är ett ömsint porträtt av en av
Sveriges mest genuina konstnärer. Med filmdebuten
”Jag är nyfiken gul” 1967 startade en diger
bio- och tv-filmkarriär för Lena Nyman.
Dokumentären ”Lena” av Isabel Andersson baserar sig
på 17 papperskassar med dagböcker som efterlämnats.
Ett unikt och oexponerat privatarkiv ger oss berättelsen
om den älskade och internationellt omsusade skådespelaren och vad som gjorde henne så kontroversiell, hyllad
och före sin tid i konstnärlig gärning.
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Triart Film AB
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Fredag den 4 mars kl. 16.00
Kinna bibliotek

Forum för poesi och prosa
Mats är född 1973 i Södertälje och bor
nu i Sandslån i Ångermanland. Under
mer än 30 år har Mats skildrat sitt liv
med fanzines, serier i tidningar och
tidskrifter, samt serieromaner och
barnböcker.
I augusti 2021 utkom hans sjunde seriebok ”När vi var
samer”. I den utforskar han sitt eget samiska ursprung
och det kulturella folkmord han anser skogssamerna
utsatts för. Boken blev också den första serieroman att
nomineras till Augustpris i den skönlitterära klassen.
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Fotograf: Johannes Klenell

Mats Jonsson
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Jerker är född 1971 och bosatt i
Trollhättan. Hans senaste diktsamling, ”Att lämna sitt hus”, hyllades
unisont för sin osentimentala
ömsinthet och underskruvade,
lakoniska humor.

Fotograf: Ola Erikson

Jerker Sagfors

Boken är en sorgesång över en samtid som har för
mycket, men ändå inte kan avstå från att begära mer.
Precis som i sina två tidigare diktsamlingar står Sagfors
poesi med ena foten i ett mytiskt, besjälat landskap och
med den andra i en vardagsnära, anekdotisk verklighet.

Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan,
forum för poesi och prosa och Författarcentrum.
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Fredag den 11 mars kl. 16.00

Bio Folkan Skene

10
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The Father

Regi: Florian Zeller, NZ, GB, FR, 2021, 97 minuter,
från 11 år
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen
anledning till oro, han har det bra i sin bekväma våning.
Hans dotter Anne (Olivia Colman) ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och föreställningar.
Filmen gör åskådaren osäker på vad som egentligen
händer. Vem talar sanning, och vem är förvirrad?
Anthony Hopkins rollgestaltning av en äldre bildad herre
som drabbas av demens har gett honom en Oscar för
bästa manliga huvudroll. Som en kuriositet delar
rollfigur och skådespelare Anthony både namn och
födelsedatum!
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nonstop Entertainment AB
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Fredag den 18 mars kl. 16.00
Lyckeskolans scen och salong Kinna

Duo Diabólico - De las dos orillas

Med gitarristerna Sebastián Caldas och Tobias Karlsson
Den klassiska gitarrduon började spela tillsammans
redan 2007 och har efter ett längre uppehåll startat om
med fokus på latinamerikansk och spansk gitarrepertoar.
Svängiga rytmer från Rio de la Plata och suggestiva
spanska kompositioner fyller ett program med kompositörer som Ástor Piazzolla, Enrique Granados, Rodrigo y
Gabriela och Máximo Diego Pujol.
Tobias är utbildad vid Musikhögskolan i Ingesund och
Sebastián vid Musikene i Spanien och Musikhögskolan
i Piteå.
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Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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Fredag den 1 april kl. 16.00

Bio Folkan Skene

14
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Pig

Regi: Michael Sarnoski, USA, GB, 2021, 92 minuter,
från 15 år
Tryffeljägaren Rob bor i ett risigt skjul i Oregons skogar
med sitt tryffelsvin. Han blir nedslagen av någon okänd
och bestulen på sin gris. Detta är upptakten till dramathrillern som för Rob ut på jakt efter kidnapparna.
”Pig” handlar om att hitta en väg genom ett trasigt liv,
damma av gamla minnen och lära sig att leva med sin
sorg. Nicholas Cage rollporträtt överraskar den bild de
flesta har av honom som högljudd skådespelare. Vi möter
en nedtonad gestalt som vänder andra kinden till.
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: Nonstop Entertainment AB
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Fredag den 8 april kl. 16.00
Lyckeskolans scen och salong Kinna

Romerna och deras musik
Med folkmusiktrion Krilja

Sedan romerna kom till Europa i början på 1300-talet har
musiken utgjort ett av deras främsta försörjningsmedel.
Med rötter från Indien blandat med europeiska influenser
formades det vi idag känner igen som romsk folkmusik.
I programmet får vi en musikalisk presentation av romerna, deras historia och rika musiktradition. Föredraget av
Jonas Liljeström, doktorand i musiketnologi, ledsagas av
levande romsk folkmusik från Ryssland och Östeuropa,
framförd av trion Krilja.
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Jonas Liljeström - fiol
Marita Johansson - sång
Emil Pernblad – flamencogitarr

Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan
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Fredag den 22 april kl. 16.00
Bio Folkan Skene

18
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House of Gucci

Regi: Ridley Scott, USA, CAN, 2021, 157 minuter,
från 11 år
Lady Gaga spelar rollen som den unga ambitiösa italienskan Patrizia Reggiani som blir ihop med Maurizio
Gucci (Adam Driver) och gifter in sig i familjen som
äger lyxmärket Gucci. Året är 1970. Maurizio har andra
intressen än familjeföretagets verksamhet och för att en
outsider som Patrizia ska kunna få något att säga till om
går hon långt, mycket långt.
Under tre decennier av kärlek, svek, makt, hämnd och
mord, ser vi vad ett namn kan betyda, vad det är värt och
hur långt en familj kan gå för att få kontroll.
Samverkan: Bio Folkan Skene och Studieförbundet Vuxenskolan
Distributör: SF Studios
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Fredag den 29 april kl. 16.00
Lyckeskolans scen och salong Kinna

Irmelin
Vokalgruppen med egna finurliga arrangemang och
förförande stämsång
Stämmor slingrar sig som praktfulla kurbitsar och smyckar melodier till utsökta formationer. Deras röster sträcker
sig mellan kulning och svensk folkmusik. De uppträder i
ett otal länder med sin svenska musik som minner oss om
salt och sött, himmel och hav, skog och äng.
Med passion, innerlighet och tätt samstämda röster framför Irmelin sina sånger. De ger liv till såväl traditionell
folkmusik som nykomponerad.
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Samverkan: Musik på bibliotek och ABF
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Fredag den 13 maj kl. 16.00
Kinna bibliotek

Forum för poesi och prosa
Karin är född 1964 och bosatt i
Hertsånger. Hon skrällde med debuten
”Jag for ner till bror” 2018, en roman
som också Augustnominerades.
Under våren 2021 kom ”Sockerormen” ut, en
berättelse om orimlig kärlek, utanförskap och musik.
Efter Jana Kippo-trilogin ska nu Smirnoff ta sig an den
tredje Millennium-trilogin och förvalta Stieg Larssons
huvudpersoner.
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Fotograf: Ola Erikson

Karin Smirnoff
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Niko Erfani
Niko är en svensk-iransk poet, född
2000 som gått ut gymnasiet och bor i
Stockholm. Hon brinner för feminism,
antirasism och att återta svenskheten.
Hennes debut är diktsamlingen ”Varv”
där boken följer ett jag som är i kris.
Hur definierar man en förlorad barndom? Erfanis diktjag
letar efter sanningen och litar inte på sitt omdöme.
Titeln innehåller ett var, som i plats och i sår, och ett arv,
det man aldrig kan lämna, eftersom det inte lämnar en.

Samverkan: Studieförbundet Vuxenskolan,
forum för poesi och prosa och Författarcentrum.
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