
SENIORBIO MURGRÖNAN
Seniorbio på Murgrönan i Salem hösten 2019, tisdagar kl 13.00. Pris 50 kr. Ej Förköp. 
Kassan öppnar 12.40. Ett samarbete mellan PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar.

27/8 Rocketman 
Skildring av artisten Elton Johns karriär, från tiden som underbarn vid Royal Academy of Music till 
genombrottet, och samarbetet med textförfattaren Bernie Taupin. I rollerna: Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden. regi: Dexter Fletcher tid: 2.01

10/9 The Wife
I fyrtio år har Joan offrat sin talang och sina drömmar för att underblåsa hennes karismatiske make Joe 
och hans raketkarriär i litteraturvärlden. Med ojämlika förutsättningar har de byggt sitt långa äkten-
skap. På kvällen när Joe ska ta emot Nobels litteraturpris, höjdpunkten på framgångssagan, bestämmer 
Joan sig till slut att tillkännage den stora hemligheten. I rollerna: Jonathan Pryce, Glenn Close, Max 
Irons. regi: Dexter Fletcher tid: 2.01 

24/9 Lyckligare kan ingen vara  
Lyckligare kan ingen vara kretsar runt fem par. Deras liv vävs samman av tillfälligheter men ibland ge-
nom mycket avsiktliga val där den gemensamma drivkraften är sökandet efter kärlek. I rollerna: David 
Hellenius, Helena af Sandeberg, Kjell Bergqvist. regi: Staffan Lindberg, tid: 1.52 

 8/10 En kvinna bland män 
Ruth Bader Ginsburg, ung mamma och advokat kämpar i en värld dominerad av män. När Ruth tillsam-
mans med sin man Marty tar sig an ett fall, förstår hon att det kommer ses som banbrytande. I rol-
lerna: Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux. regi: Mimmi Lede, tid: 2.00

22/10 Eld & Lågor 
I en virylande värld förälskar sig John och Ninni, arvtagare till varsitt tivoli. En förbjuden kärlek, ett krig 
mellan två familjer, sätter deras kärlek och lojalitet på prov. En färgsprakande berättelse baserad på 
historien om Gröna Lund. I rollerna: Albin Grenholm, Frida Gustavsson, Lennart Jähkel, Robert Gustafs-
son regi: Måns Mårlind & Björn Stein tid: 1.45

5/11 Edie 
83-åriga Edie tycker inte att det finns något som heter ”för sent”. Så hon lämnar sitt gamla liv, pratet 
om ålderdomshemmet, packar sin vandringsryggsäck och ger sig ut på det äventyr hon aldrig tog sig 
för - att besegra det mäktiga berget Mount Suilven i Skottland.Fantastiska vyer, starka karaktärer och 
en vandring som faktiskt åstadkom det filmen i sig utgav sig för att handla om när skådespelerskan 
Sheila Hancock också blev den äldsta personen att bestiga Mount Suilven! I rollerna: Sheila Hancock, 
Kevin Guthrie, Paul Brannigan. regi: Simon Hunter,tid: 1.42

19/11 Yesterday 
Jack Malik är en kämpande låtskrivare i en liten engelsk kuststad vars drömmar om berömmelse 
snabbt försvinner, trots den stora hängivenheten och stödet från sin barndomsbästis Ellie. Efter en 
bussolycka under en mystisk global blackout, vaknar Jack för att upptäcka att det bara är han som kän-
ner till bandet Beatles, för alla andra har de aldrig funnits. Han faller för frestelsen att presentera deras 
låtar som sina egna. Men när hans stjärna stiger riskerar han att förlora Ellie. I rollerna: Himesh Patel, 
Lily James, Meera Syal.regi: Danny Boyle tid 1.56
 
3/12 POMS 
Strax utanför Phoenix i Arizona ligger ett bostadsområde för pensionärer. En plats med palmer, 
klara skyar och grannar vars led tunnas ut hela tiden. Här bor Martha och Sheryl som startar 
USA:s första cheerleading-grupp för kvinnor över sextio. I rollerna: Diane Keaton, Jacki Weaver, 
Celia Weston. regi: Zara Hayes, tid: 1.30


