
SENIORBIO MURGRÖNAN
Seniorbio på Murgrönan i Salem hösten 2021, tisdag kl 13.00. 
Pris 60 kr. Ej Förköp. Kassan öppnar 12.40. 
Ett samarbete mellan PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar.

12/10 En runda till     
En norsk filosof hävdar att människan är född med en blodalko-
holnivå som är en halv promille för låg. Inspirerad av den teorin 
kastar sig Martin och hans tre lärarkollegor in i ett experiment. 
De ser sina liv som en räcka av trivialiteter så detta projekt kan 
vara precis vad de behöver. Regi:Thomas Vinterberg Tid: 1.52 
26/10 Lena      
”Dokumentären Lena av Isabel Andersson baserar sig på 17 
papperskassar med dagböcker som Lena Nyman lämnade efter 
sig. Ett unikt och oexponerat privatarkiv ger oss berättelsen om den 
älskade och internationellt omsusade skådespelaren och vad som 
gjorde henne så kontroversiell, hyllad och före sin tid i sin konstnär-
liga gärning. Men även om motstånden i form av frigörelse och 
konflikt mellan kärlek och frihet.” Regi Isabel Andersson. Tid 1.43
9/11 The Father     
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning 
till oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne 
ser dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och 
föreställningar. Regi:Florian Zeller. Tid: 1.37
23/11 Nomadland   
2011. Den nyblivna änkan Fern bor i den lilla staden Empire på 
Nevadas landsbygd. Den ekonomiska kollapsen medför att den 
lokala fabriken lägger ner och att hon inte längre kan bo kvar i 
sitt hus. Hon säljer allt hon äger, köper en van och ger sig ut på 
vägarna för att upptäcka livet utanför det konventionella samhäl-
let, som en modern nomad. Hon lär känna bland andra Linda May, 
Swankie och Bob Wells som blir hennes mentorer under hennes 
utforskande av västra USA. Regi:Chloé Zhao. Tid: 1.47
7/12 Tove     
Den okända historien om hur Tove Janssons passionerade och för-
bjudna kärlekshistoria med teaterregissören Vivica Bandler i efter-
krigstidens Helsingfors inspirerade henne till att skapa 
berättelserna om de egensinniga och älskade Mumintrollen. 
Regi: Zaida Bergroth. Tid: 1.55


