Rösta via denna länk

LADY MACBETH
Det är 1800-tal i England, och unga Lady Macbeth säljs som livegen hustru till en äldre godsherre. Hon hålls
isolerad från omvärlden, men vägrar finna sig i sin påtvingade ensamhet. När hon inleder en affär med en av sin
mans anställda flammar livsgnistan upp till en okontrollerbar låga, och snart är maktordningen helt ställd på sin
ända. Denna knivskarpa viktorianska dramathrillern Lady M är teaterregissören William Oldroyds långfilmsdebut.
Filmen är baserad på en kortroman vid namn "Katarina Ismajlova" av Nilolaj Leskov, i filmen har handlingen
förflyttats från Ryssland till Storbritannien.
Originaltitel: LADY MACBETH
Inspelningsår: 2016
Åldersgräns: Från 15 år
Längd: 86 min
Regissör: William Oldroyd
Skådespelare: Florence Pugh Christopher Fairbank Cosmo Jarvis Naomi Ackie

SOLSIDAN
Senast vi sågs gick Fredde och Mickan i parterapi. Det slutade med att de återförenades. Nu är det Anna och
Alex som krisar. Filmen inleds med att de berättar om sin skilsmässa för sina förfärade vänner. Fredde får egna
problem när han slits mellan sin vänstervridne far som dyker upp ovälkommen och sin tonårsson Victor som är
rebellisk. Medan Ove och Anette vill bli gravida och behöver hjälp med det. Även för de rika finns de som är ännu
rikare. Här går statusjakten till skånska Torekov där Mickan strider tappert för att smälta in bland de etablerade
rikas exotiska lokala sedvanor. Vi följer de tre paren i en komedi om kärlek, barnlängtan, knepiga föräldrar och
oskrivna badregler i Torekov.
Originaltitel: SOLSIDAN
Inspelningsår: 2017
Åldersgräns: Barntillåten
Längd: 105 min
Regissör: Felix Herngren, Måns Herngren
Skådespelare: Felix Herngren Mia Skäringer Josephine Bornebusch Johan Rheborg Henrik Dorsin Malin
Cederbladh Henrik Schyffert Sven Wollter

SUFFRAGETTE
Utifrån kvinnorna på ett tvätteri i sekelskiftets London skildrar den brittiska filmen Suffragette en dramatisk tid i
kvinnorörelsens historia. Centralpersonen Maud genomgår en omvälvande förändring när hon dras in striden för
kvinnlig rösträtt. Suffragette skildrar vanmakten när orden tar slut och våld ter sig som enda vägen även när det
kräver stora offer. Filmen utgör en utmärkt utgångspunkt för samtal om jämställdhet, aktivism och demokrati.
Originaltitel: Suffragette
Inspelningsår: 2015
Åldersgräns: Från 15 år
Längd: 86 min

Regissör: Sarah Gavron
Skådespelare: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter

GREVEN AV MONTE CRISTO
En man förråds av sin bäste vän. Orsak: vännen vill åt hans blivande hustru. Efter 13 år i fängelse flyr mannen
och genomgår en förvandling till den mystiske greven av Monte Cristo. Hans mål är nu att genomföra den hämnd
han gruvat på under 13 år i fängelset.
Inspelningsår: 2002
Åldersgräns: Från 11 år
Längd: 131 min
Regissör: Kevin Reynolds
Skådespelare: James Caviezel Guy Pearce Dagmara Dominczyk

MAMMA MIA
En självgående, ensamstående mor som äger ett litet hotell på en idyllisk, grekisk ö är på väg att släppa Sophie,
dottern som hon själv uppfostrat. Inför brölloppet har Sophie i hemlighet bjudit in tre egna gäster. I hopp om att få
reda på vem hennes far är har hon nämligen bjudit in 3 män från sin mors förflutna...
Inspelningsår: 2008
Åldersgräns: Barntillåten
Längd: 108 min
Regissör: Phyllida Lloyd
Skådespelare: Meryl Streep Pierce Brosnan Amanda Seyfried

Här röstar du på vilken film du vill se

