
Arrangör: Omsorgsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Regionmuseet Kristianstad

Filmklubb
s e n i o r

Plats: Regionmuseet Kristianstad, Hörsalen 

PROGRAM VÅREN 2017

Välkomna till Kristianstads kommuns mötesplatsers filmklubb! 
Fri entré, men boka din biljett på Regionmuseet, telefon: 044-13 52 45. 
OBS! Biljetterna släpps 14 dagar innan respektive visning. Begränsat antal platser. 

Med fokus på kultur & socialt innehåll i äldreomsorgen

Välkommen till våra Mötesplatser – för ett gott liv 

Tisdag 31 januari kl. 14

LIVET EFTER DIG
Storbritannien, 2016, 110 minuter
När Louisa ”Lou” Clark börjar arbeta som per-
sonlig assistent åt Will Traynor, en framgångsrik 
ung aktiemäklare som blivit rullstolsburen efter 
en olycka, möts två olika världar. Filmen är ba-
serad på den bästsäljaren ”Livet efter dig” av 
Jojo Moyes.

Tisdag 28 februari kl. 14

EN OVÄNTAD VÄNSKAP
Frankrike, 2011, 112 minuter
Driss, en ung kille från förorten som precis kom-
mit ut från fängelset, anställs som personlig as-
sistent till den oförskämt rike, men också myck-
et ensamme aristokraten Philippe som blivit 
förlamad efter en olycka. Driss är till en början 
väldigt tveksam till jobbet och Philippes vänner 
har starka invändningar mot hans val av assis-
tent. Filmen är baserad på en sann historia.

Tisdag 28 mars kl. 14

EN MAN SOM HETER OVE 
Sverige 2015, 116 minuter
59-årige Ove är kvarterets vresige ordningsman 
som styr med järnhand. När höggravida Parva-
neh med familj flyttar in i radhuset mittemot 
och backar in i Oves brevlåda blir det upptakten 
till en komisk och hjärtevärmande historia. 

Tisdag 25 april kl. 14

HOTELL MARIGOLD
Storbritannien 2011, 124 minuter
Några av Storbritanniens mest älskade skåde-
spelare sammanstrålar i denna varma komedi 
om Marigold Hotel i Jaipur i Indien. Dit kommer 
en grupp människor, alla av olika anledningar; 
för att uppleva äventyr, för att få en ny höftkula, 
för att återfinna en gammal kärlek eller bara för 
att få en nystart.


