Film Alltid på en söndag. Alltid kl 18.

Teater

5 september, And then we danced

Onsdag 6 oktober kl.19.00 (70 minuter)

Regi: Levan Akin (2019) 1 tim 53 min
Merab kämpar med vardagen och kärleken. I
Georgien håller man på heder, könsroller och
den heliga dansen. Merab sliter för att platsa i
huvudkompaniet. Den karismatiske Irakli dyker
upp och väcker Merabs längtan och åtrå – han
riskerar att förlora allt.

26 september, Joker (2019)
Regi: Todd Phillips, 2 tim
Joker bor tillsammans med sin mamma. Dagtid
arbetar han som clown och på kvällarna som ståupp komiker. Han har psykiska problem som
leder till ett okontrollerbart skratt och han hamnar
i ett liv av brott och kaos.

17 oktober, Judy (2019)
Regi: Rupert Goold 1 tim 58 min Drama
Renée Zellweger gör sitt livs roll i denna film om
Judy Garland och hennes 5 veckor i London
1969. Garland ska vara med i en kabaré och
hon är märkt av nerver, piller och sprit. Men
sjunga kan hon.

Den olycklige danske prinsen
I föreställningen ger Teater
Kontur ett nyanserat porträtt
av Kristian II. Han var kung
av Danmark och Norge
1513-1523, samt kung av
Sverige 1520-1521. I den
svenska historiebeskrivningen
är han känd som ”Kristian
Tyrann”.
Föreställningen bär en atmosfär av den
elisabetanska teatern och 1800-talets historiemåleri
- en levande, färgsprakande och känsloladdad
tablå, där publiken kommer historien nära.
I samarbete med

7 november, Nomadland (2020)
Regi: Chloé Zhao, 1 tim 50 min
Fern ger sig ut på vägarna som en nutida
nomad. Hon upptäcker rådighet och
företagsamhet som hon inte upplevt tidigare.
Andra nomader blir hennes mentorer i den
amerikanska västern.

21november Beautiful boy (2018)
Regi: Felix von Groeningen, 2 tim
En sons drogmissbruk påverkar en från början
välordnad familj. Det är ett drama som berör
extra mycket då filmen är baserad på verkliga
förhållanden.

5 december Fargo (1996)
Regi: Joel Coen, 1 tim 32 min
Jerry har ekonomiska problem. Han har ett
lyckligt familjeliv och en rik svärfar. Han får den
smarta idén att låta kidnappa sin fru så att han
kan pressa svärfar på en lösensumma. Det går
inte som han tänkt. Polischefen Marge sätts på
fallet och hon är inte lätt att dupera…

FILMKLUBBEN REGINA

För dig som var medlem i
Filmklubben 2020 är
höstens program gratis.

Verksamheten drivs av Aoseums Vänner – en ideell
förening som bygger på frivilliga krafter.
Som medlem stödjer du vårt fantastiska Kulturhus
och verksamheten och får bl.a. rabatt på
evenemangen.
Medlemsavgiften är 150 kr/år och person.
Enklast är det att anmäla sig via hemsidan
aoseum.se men det går även bra att ringa
070 -945 03 99.
Filmklubbens avgift är 160 kr per halvår och
förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner.
Filmklubbens höstprogram är fritt för alla som var
medlem 2020.
Du kan också anmäla dig genom att sätta in
avgiften/-erna på bankgiro 5065-7311 och fylla i
namn, adress, telefon och e-postadress och vad
betalningen avser.
AOSEUMS VÄNNER
Vallgatan 16, Åhus, 070-945 03 99
info@aoseum.se, aoseum.se

PROGRAM
HÖSTEN 2021
Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Musik

Utställningar

Fredag 27 augusti 19.30
Jazz & Gäst
Niklas Fredin & Some Band
Servering* från 18.30

4 september - 26 september
Öppet: lör-sön 14-16
Monica Andoff
Måleri & gra k

Onsdag 17 november 19.00
Ålakusten
Ålakustens kulturarvsförening berättar om
Ålarvet på Ålakusten, som är ett svenskt
immateriellt kulturarv enligt UNESCOs
regelverk
Maria Blombärg och Dafvid Hermansson

2 oktober - 24 oktober
Öppet: lör-sön 14-16
Birgit Swahn Persson,
Måleri och Glaslaminat

Onsdag 8 december 19.00
Vilken svensk litteratur har
egentligen spelat någon roll ute i
världen?
Anders Mortensen, litteraturforskare vid
Lunds universitet

30 oktober - 7 november
Öppet: lör-sön 14-16
Christine Högberg
Måleri

Föredrag 100 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 80 kr

Fredag 24 september 19.30
Musik på Aoseum
Peter Asplund Aspiration
with Lars Jansson
Servering* från 18.30
Fredag 29 oktober 19.30
Jazz & Gäst
Steen Hansen, trombon
& Some Band
Servering* från 18.30
Fredag 26 november 19.30
Musik på Aoseum
En kväll på Nalen Bo Bistedts Orkester
Servering* från 18.30
I samarbete med

Kristianstads
Kommun

Musikkvällarna kostar 250 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 200 kr

Fri entré

13 november - 5 december
Öppet: lör-sön 14-16
Ulrika Wennerberg
Oljemålningar
”Scenerier”

Uppge aktuell e-postadress!
Gå till aoseum.se och…

*) Servering

fi

från 18.30 bokas på info@aoseum.se
eller 070-945 03 99

…då får du alltid våra utskick

Föredrag

Och lite till..
Vad skulle du vilja se, uppleva och höra?
Tipsa oss om vad du kan göra!
I vårt fina Kulturhus finns plats och möjligheter
för spontana infall.
Allt kan ordnas…nästan!
Kom igen!
Håll ögonen på hemsidan aoseum.se
och mejlutskick för mer information.
Antalet åhörare anpassas efter
rådande pandemi-restriktioner.
Aoseums Vänner Årsmöte
söndag 29 augusti kl 15 på Aoseum

