Film Alltid på en söndag. Alltid kl 18.

Teater

23 januari, En runda till (2020)

Måndag 9 maj kl.19.00 (60 min)

Thomas Vinterberg drama,1 tim 57 min

Fyra gymnasielärare bestämmer sig för att
testa en teori; människor föds med en halv
promille för lite och att alkohol i blodet
öppnar sinnet för omvärlden och ökar
kreativiteten.

13 februari, No Time to Die (2021)
Regi:Cary Joji Fukunaga spion/action 2 tim 43 min

Bond har lämnat aktiv tjänst inom M6.
Lugnet varar inte länge utan han rekryteras
av CIA. Uppdraget är att hitta en kidnappad
vetenskapsman, vilket medför mycket action
men Bond uppvisar också en delvis ny sida.

6 mars, O Brother, Where Art Thou?
Regi:Joel och Ethan Coen (2000) komedi,
1 tim 46 min

I 1930-talets Mississippi lyckas tre
hopkedjade straffångar rymma. På den
långa färden genom den amerikanska
Södern upplever de många äventyr och
mycket god musik.

27 mars, The Father (2020)
Regi: Florian Zeller, drama, 1 tim 37 min

Anthony närmar sig de 80 och i hans ögon
finns ingen anledning till oro men hans
dotter Anne ser hur han försvinner in i sin
egen värld.

10 april Ingen fara på taket (1938)
Regi: Howard Hawks romantisk komedi, 1 tim 42
min

Originaltiteln ”Bringing up Baby” talar om
att leoparden Baby spelar en viss roll i filmen
där en forskare väntar på ett ben för att
färdigställa ett dinosaurieskelett. Många
förvecklingar och komiska situationer
uppstår.

8 maj Svart katt, vit katt (1998)
Regi: Emir Kusturica komedi/romantiskt drama
2 tim 7 min

Någonstans i ett land på Balkan med stängda
gränser sitter en gangsterkung i sitt rum och
försöker lära sig muttra djupt och manligt som
Humphrey Bogart. Galenskapen flödar men
trots det finns tron att kärleken alltid segrar.
FILMKLUBBEN REGINA

Madame Flod - Återkomsten
En modern humoristisk och dramatisk
musikföreställning med avstamp från
Strindbergs Hemsöborna.
Madame Flod ger råd om relationer
och kärlek. Med drastisk humor och
allvar berättar hon om sina erfarenheter
med Karlsson.
Detta är en nyskriven föreställning av
Malin Lindroth. Regisserad av Josefine
Andersson från 123 Schtunk.
En blandning av drama, kabaré och
ståuppkomik.
I samarbete med

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..
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.

OBS!
Vaccinationsbevis krävs vid våra evenemang.
AOSEUMS VÄNNER
Vallgatan 16, Åhus, 070-945 03 99
info@aoseum.se, aoseum.se

P R O G R A M
VÅREN 2022

Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Musik

Utställningar

Fredag 28 januari 19.30
Jazz & Gäst
Emma Denward
& Some Band

22 januari - 13 februari
Öppet: lör-sön 14-16
Lola Blomquist
Måleri
”Inblick - Utblick”

Fredag 25 februari 19.30
Musik på Aoseum
Claes Jansson med
Thomas Arnesen Blues Band
Fredag 25 mars 19.30
Jazz & Gäst
Lotta Hedberg, Kören Trekvart och
Some Band
Fredag 8 april 19.30
Musik på Aoseum
Lina Nyberg
& Daniel Karlssons Duo
Fredag 29 april 19.30
Musik på Aoseum
Magnus Lindgren - Jazz By Four
Lördag 4 juni 19.30
Musik på Aoseum

Old News feat. Elith ’Nulle’ Nykjær
Servering från 18.30
Boka på info@aoseum.se eller 070-945 03 99

Fri entré

19 februari - 13 mars
Öppet: lör-sön 14-16
Ann-Lis Pilbäck
Målningar i
akryl och olja

Föredrag
Onsdag 9 februari 19.00
Vilken svensk litteratur

har egentligen spelat någon roll ute i världen?

Andes Mortensen
Litteraturforskare vid Lunds universitet
Onsdag 20 april 19.00
Materialet vi älskar att hata
- Om plast förr och nu

Rolf Rahmberg
Plastens Hus, tid. informationschef Perstorp AB
Föredrag 100 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 80 kr

19 mars - 10 april
Öppet: lör-sön 14-16
Molly Rikardsson
Måleri i akryl
”En färgad dialog”

15 april - 18 april
Öppet: 10 - 17
Camilla Berger
Måleri
”Espressione”

Och lite till..
Vad skulle du vilja se, uppleva och höra?
Tipsa oss om vad du själv kan göra!
I vårt fina Kulturhus finns plats och möjligheter
för spontana infall.
Allt kan ordnas…nästan!
Kom igen!

Bluebirds konserter bokas via länk på
Aoseums eller Bluebirds hemsida eller via utskick.
Musikkvällarna kostar 250 kr
Medlem i Aoseums Vänner eller Blue Bird 200 kr

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

I samarbete med

Kristianstads
Kommun

…då får du alltid våra utskick

Håll ögonen på hemsidan aoseum.se och
mejlutskick för mer information.
Aoseums Vänner Årsmöte
söndag 13 februari kl 16 på Aoseum

