
SENIORBIO MURGRÖNAN
Seniorbio på Murgrönan i Salem våren 2023, tisdag kl 13.00 
Pris 60 kr. Ej Förköp. Kassan öppnar 12.40. 
Ett samarbete mellan PRO, SPF, Salems kommun och Eurostar
31/1 Länge leve bonusfamiljen
Lisa och Patrik har lappat ihop sitt äktenskap efter Patriks otrohet ett år tidigare när 
ett brev från tingsrätten dimper ner. Det visar sig att Lisa glömt bort att hon lämnade 
in skilsmässopapper när det var som sämst mellan dem.Nu är skilsmässan ett faktum. 
Patrik blir bestört, han vill absolut inte vara skild från Lisa och bestämmer sig för att 
överraska henne i fjällen med ett bröllop på nyår. Regi: Felix Herngren 1.47 tim

14/2 Hilma
Hilma är en verklighetsbaserad film om den svenska konstnären Hilma af Klint (1862-
1944) som likt Vincent van Gogh slog igenom stort först efter sin död. Vi får följa Hilma 
från en djup familjetragedi som drabbar henne i unga år till konstskolan under den 
period då män skapade alla regler och hon försökte bryta barriärer. På skolan träffar 
hon väninnor som delar hennes konstnärliga och spirtuella sida.Hon får ett kall i livet, 
men inser att världen inte är redo för hennes verk. Så hon slöt en pakt med sig själv. 
Regi: Lasse Hallström 2 tim

14/3 Bränn alla mina brev
En generationsbryggande kärlekshistoria baserad på Alex Schulmans bok med samma 
namn. Vi får följa ett smärtsamt relationsdrama som sträcker sig från 30-talet,80-talet 
och ändå in i nutid. Regi: Björn Runge 2 tim

28/3 A man called Otto 
Otto Anderson är en grinig änkeman, vars enda glädje kommer från att kritisera och 
döma sina upprörda grannar. När en ny familj flyttar in möter han sin match i kvick-
tänkta och höggravida Marisol, vilket leder till en oväntad vänskap som kommer att 
vända upp och ner på hans värld. Detta är den engelska filmatiseringen av Fredrik 
Backmans bok ” En man som heter Ove”. Regi: Marc Forster 2.06 tim

18/4 Andra akten
Livet som nybliven pensionär kunde vara bättre. Evas exman bor tvärs över gatan 
med sin nya fru och Evas utflyttade son verkar obegripligt nog tröttna på sin mammas 
daltande och vill klara sig själv. Vad ska Eva göra av all tid? Ett extraknäck dyker upp 
som Eva inte kan motstå – den store stjärnskådespelaren, den excentriske Harald 
Skoog, har drabbats av en stroke och behöver rehabilitering i sitt eget hem. Vad som 
börjar som en katastrof växer till varm vänskap, spirande livsglädje och till ett hopp 
om att livet inte är över. Faktum är att det kanske inte ens har börjat. regi: Mårten 
Klingberg 1,56 tim

2/5 The Fabelmans
Den unge Sammy Fabelman växte upp i Arizona efter andra världskriget och strävar 
efter att bli filmskapare när han når tonåren, men upptäcker snart en omskakande 
familjehemlighet och utforskar hur filmens kraft kan hjälpa honom att se sanningen.
Det är en semi-självbiografisk berättelse löst baserad på Spielbergs tonår och första 
år som filmskapare. Filmen är tillägnad minnena av Spielbergs verkliga föräldrar Leah 
Adler och Arnold Spielberg, som dog 2017 resp 2020. Regi: Steven Spielberg 2,31 tim.


