
SENIORBIO MURGRÖNAN
Seniorbio på Murgrönan i Salem våren 2022, tisdag kl 13.00. 
Pris 60 kr. Ej Förköp. Kassan öppnar 12.40. 
Ett samarbete mellan PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar.

15/2 Spencer, regi: Pablo Larrain, tid 1.56    
Diana är på väg till Sandringham House i Norfolk för ännu en julhelg med 
brittiska kungafamiljen. Relation med maken prins Charles är ansträngd. 
Han ses allt oftare med Camilla Parker-Bowles medan hon tvingas spela 
den perfekta hustrun. Alla är inställda på en sedvanlig stram jul med mat, 
dryck, tomma fraser och fasanjakt, men Diana är nära en brytpunkt.

8/3 Utvandrarna, regi: Erik Poppe , tid 2.27    
Berättelsen om Kristina Nilsson, som tillsammans med sin familj lämnar 
ett fattigt Sverige under 1850-talet och ger sig ut på en lång och farlig 
resa i hopp om att finna ett bättre liv för sina barn, i det främmande 
 Amerika. Baserad på Vilhelm Mobergs älskade och folkkära klassiker

22/3 House of Gucci, regi: Ridley Scott, 2.37    
Den ambitiösa Patrizia Reggiani blir ihop med Maurizio Gucci och gifter 
in sig i familjen som äger lyxmärket Gucci. Maurizio har andra intressen 
än familjeföretagets verksamhet som kontrolleras av hans far Rodolfo och 
hans farbror Aldo. För att en outsider som Patrizia ska kunna få något att 
säga till om måste hon få resten av familjen att börja bråka inbördes.

5/4  Ur Spår, regi: Mårten Klingberg , tid 1.48   
Människor som kör lopp presterar bättre i livet på alla plan, menar lyckligt 
gifta VD:n och träningsnarkomanen Daniel. Människor som kör lopp är
galna, menar hans nyskilda, arbetslösa och osunda syster. Syskonen ska 
nu åka Vasaloppet, av olika anledningar. Han måste lära sig att han duger 
som han är. Hon måste lära sig att bita ihop. Startskottet ljuder och 
15 000 skidande människor i tajta lycraställ sätter av mot sina mål.

26/4 Döden på Nilen, regi: Kenneth Branagh, tid 2.06  
I ”Döden på Nilen” förvandlas Hercule Poirots egyptiska äventyr ombord 
på en glamorös flodbåt till en skrämmande jakt på en mördare när en 
idyllisk smekmånad blir krossad av ond bråd död. Det här är en ödesdiger 
historia om fanatisk kärlek och dess dödliga konsekvenser som utspelar 
sig i ett episkt landskap fyllt med faror och onda aningar. Med tillräckligt 
många oväntade vändningar för att göra publiken förvirrad och osäker 
ända tills det chockerande slutet. Flera offer. Flera misstänkta. 
Vem gjorde det och vem står näst på tur?


