
SENIORBIO MURGRÖNAN
Seniorbio på Murgrönan i Salem våren 2017, tisdag kl 13.00. Pris 50 kr. Kassan 
öppnar 12.40. Ett samarbete mellan PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar.

17/1 Jag älskar dig – en skilsmässokomedi
Marianne 44, har levt i ett konventionellt, sexlöst äktenskap med advokaten Gustaf för länge. Hon bestäm-
mer sig för att separera. Eller provseparera… Medan Marianne kastar sig ut i singellivet står Gustaf helt oför-
stående och i sin förvirring fattar han ett helt irrationellt karriärbeslut: Han säger upp sig för att skriva lyrik. 
Marianne träffar konstnären Rodolfo, som är Gustafs raka motsats; spännande, impulsiv. Och kåt. 1.40

31/1 Läkaren på landet
I över trettio år har dr Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den franska landsbygden. Han är om-
tyckt av alla och vet allt om deras krämpor, och en hel del annat också för den delen. De är nästan som en 
enda stor familj. Så drabbas läkaren själv av sjukdom och man sänder en läkare för att avlasta Jean-Pierre i 
hans arbete. Ytterst motvillig går han med på den oönskade hjälpen. 1,38.

14/2 Den allvarsamma leken 
Nytolkning av Hjalmar Söderbergs komplexa kärlekshistoria mellan journalisten Arvid Stjärnblom och konst-
närsdottern Lydia Stille sekelskiftets Stockholm. En berättelse om kärleken och dess konsekvenser. 1,56.

7/3 Flykten till framtiden 
Året är 1973 och 22-årige Svante jobbar i skivaffär hos den holkrökande proggaren Bengan. Svante lider av 
ett hjärtfel och får beskedet att han bara har några dagar kvar att leva. Mitt i bedrövelsen öppnar sig plöts-
ligt möjligheten att resa till framtiden - närmare bestämt till 2016. I den moderna världen träffar han Elsa 
och tillsammans kommer de på ett sätt att laga Svantes trasiga hjärta. För att lyckas måste de resa tillbaka 
till 70-talet och skaffa pengar. Allt hänger på om idealisten Bengan är beredd att bli kapitalist. 1,39.

21/3 Fyren mellan haven
Tom Sherbourne, en fyrvaktare, och hans fru Isabel lever vid kusten i västra Australien. En dag hittar de en 
död man och ett ensamt spädbarn i en livbåt som blivit uppspolad på stranden. De bestämmer sig snabbt 
för att ta sig an den lilla flickan som sitt eget barn. Någraår hinner passera innan de stöter på en kvinna som 
har förlorat sin dotter och sin man tillsjöss under samma tid som Tom och Isabel hittade sin baby. 2.12

4/4 Kvinnan på tåget
Rachel är i sorg efter sin skilsmässa. Varje dag spenderar hon sin dagliga pendeltågsresa fantiserandes om 
det tillsynes perfekta paret som bor i ett hus som hennes tåg passerar varje dag. En morgon ser hon någon-
ting chockerande hända utanför tågfönstret som kommer att förändra allt. 1.52

 18/4 Lion
Saroo är en äventyrslysten 5-åring som bor i en liten by i centrala Indien. Hans storebror Guddu är hans idol 
och han vill precis som sin  bror bidra till familjens försörjning. En natt så tappar de två bröderna bort varan-
dra på en tågstation och Saroo hamnar på ett tåg som för honom hundratals mil bort till Calcutta.Efter en tid 
som gatubarn hamnar han på ett statligt barnhem där man försöker hitta hans familj. Han blir adopterad av 
ett australiskt par som ger honom den kärlek han så länge saknat. Men inom honom gnager saknaden efter 
familjen. När en kompis 25 år senareföreslår att han ska försöka hitta hem igen med Google Earth tycker han 
att det ären galen idé. Men så hittar han den första ledtråden och hans liv tar en ny vändning. 1,48.

2/5 Hundraettåringen som smet från notan och försvann
Allan Karlsson och hans vänner som nu är rastlösa på Bali efter ett år i lyx. Men när Allan bjuder på den oför-
glömligt goda läsken Folksoda så blir det fart igen. Inte bara på Allan och sällskapet, men även på hämnd-
lystna gangsters, ryska bekanta från förr och amerikanska CIA. I uppföljaren till Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann bjuder Hundraettåringen in till ett nytt kapitel om hans osannolika liv. 1,50.


