Film Alltid på en söndag. Alltid kl 18.
4 september, Vingar av glas (2000)
Regi: Reza Bagher, 1tim 45 min

Nazli är 18 år, född i Iran - uppvuxen i Sverige.
Hon vill komma in i det svenska samhället. Det
blir komplicerat när hennes far bjuder in två
iranska män till en fest med förhoppningen att
Nazli och hennes syster ska bli gifta med dem.
Filmen med Alexander Skarsgård och Sara
Sommerfeld i huvudrollerna blev
guldbaggebelönad 2001.

2 oktober, West Side Story (2021)
Regi: Steven Spielberg, 2 tim 15 min

Filmen är baserad på den framgångsrika
Broadwaymusikalen från 1957. Det är en välkänd
berättelse om ung kärlek och rivalitet mellan
gatugäng men filmen känns ändå ny och vital.

30 oktober, Världens värsta människa
(2021)
Regi: Joakim Trier, 2 tim 8 min

Julie fyller snart 30 år och hennes liv är en
enda stor röra. Hon har kastat bort sin talang
och när hennes äldre pojkvän vill att de ska
bilda familj, grips hon av panik, gör slut och
kastar sin in i ett nytt förhållande. Hennes val
visar sig inte vara så enkelt .

13 november, Belfast (2021)
Regi: Kenneth Branagh, 1 tim 38 min

I Belfast i slutet av 60-talet blossar allt större
oroligheter upp mellan katoliker och
protestanter. Den engelska militären är
närvarande. Buddy och hans familj påverkas.
Mot en våldsam bakgrund skildras
familjelivet – det lilla livet – på ett ofta
humoristiskt sätt.

11 december Dogman (2018)

Om Aoseum
Verksamheten drivs av Aoseums Vänner – en
ideell förening som bygger på frivilliga
krafter.
Aoseums Vänner är som ett paraply för
verksamheten och alla har möjlighet att
påverka vad som sker i huset. Som medlem
visar man vad man tycker om konst, musik,
teater, film och andra berikande händelser
och upplevelser.
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 epostadress och vad betalningen avser.
Välkommen att bli medlem i Aoseums
Vänner.

Regi: Matteo Garrone, 1 tim 43 min

I en av Roms förorter driver Marcello en
hundsalong samtidigt som han langar
kokain vid sidan om. Han blir mer och mer,
mot sin vilja, indragen i droghandeln och en
våldsspiral. Trots att det är en film med
mycket våld, finns också något annat som
inger hopp.
FILMKLUBBEN REGINA

AOSEUMS VÄNNER
Vallgatan 16, Åhus, 070-945 03 99
info@aoseum.se, aoseum.se

PROGRAM
HÖSTEN 2022
Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Musik
Fredag 26 augusti 19.30
Musik på Aoseum
Anders Anton
& Janerik Lundqvist
Fredag 2 september 19.30
Musik på Aoseum
Ida Sand
Torsdag 22 september 19.30
Musik på Aoseum
Fredrik Kronkvist 5
Fredag 14 oktober 19.30
Musik på Aoseum
Bill Öhrström Blues into Jazz

Utställningar

Fri entré

Alltid Vernissage första lördagen kl. 14-16
för varje utställning.

3 september - 25 september
Öppet: lör-sön 14-16
Tina Lundgren
Vincents Värld
Måleri i akryl, blandteknik
samt illustrationer

1 oktober - 23 oktober
Öppet: lör-sön 14-16
Christer Flyckt
Konstnärsskap
Måleri

Fredag 4 november 19.30
Jazz & Gäst
Viktoria Tolstoy och Some Band
Fredag 2 december 19.30
Jazz & Gäst

Anna-Mia Barwe och Some Band

29 oktober - 6 november
Öppet: lör-sön 14-16
AnnSo Hellström
Art in ice
Fotogra

Servering från 18.30
Boka på info@aoseum.se eller 070-945 03 99
Musikkvällarna kostar 250 kr
Medlem i Aoseums Vänner eller Blue Bird 200 kr
I samarbete med

fi

fi

Kristianstads
Kommun

12 november - 4 december
Öppet: lör-sön 14-16
Ann-Marie Bertilsson
Speglingar
Måleri

Föredrag
Vid programmets tryckning är det
inte klart med föredragen.
Vi återkommer.
Aktuell information på
aoseum.se
och via mejl.
Föredrag 100 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 80 kr

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!
Håll ögonen på hemsidan aoseum.se och
mejlutskick för mer information.
Se också:
https://www.facebook.com/aoseum
och
https://www.instagram.com/aoseum/
Uppge aktuell e-postadress!
Gå till aoseum.se och…

…då får du alltid våra utskick

