Filmer som visas på Filmnatta i Hassela 6‐8 april 2010
Dag

Ca tid

Film

6 april

15.00
123 min

Svart katt, Vit katt

Ålder
11 år

Någonstans i ett land på Balkan, ett land
med stängda gränser där lycksökande
smågangstrar köper tågvagnar med bensin
från Bulgarien. Gangsterkungen Grga Pitic
sitter i sitt vardagsrum och citerar
Humphrey Bogart för att lära sig att muttra
djupt och manligt mellan guldtänderna.
Kort sagt - galenskapen flödar men över
alltihop vilar den starka tron på att kärleken
alltid segrar.

6 april

17.10
102 min

Upp

7 år

Carl Fredricksen har i hela sitt liv längtat
efter att få upptäcka världen och leva livet.
Men vid 78 års ålder verkar det vara
aningen sent, tills en ödes nyck (den
ihärdiga 8-årige scouten Russell) ger
honom en ny chans. ”Upp” tar oss med på
ett spännande äventyr där det omaka paret
träffar på oländig terräng, oväntade bovar
och djungelvarelser. Så nästa gång du letar
efter äventyr – se Upp!
6 april

19.00
143 min

Pirates of the Caribbean
Svarta Pärlans förbannelse

11 år

Den unge smeden Will Turner är förälskad
i guvernörens dotter, Elizabeth Swann. När
ett gäng pirater (som det vilar en
förbannelse över) från skeppet Svarta
Pärlan gör en räd mot Port Royal där han
bor, och kidnappar Elizabeth, bestämmer
han sig för att följa efter dem och rädda
henne, eftersom James Norrington och
Elizabeths pappa guvenör Swann säger att
det inte är någon idé.
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6 april

21.30
145 min

Pirates of the Caribbean
Död mans kista

11 år

Den charmige piratkaptenen Jack Sparrow
(Johnny Depp) är tillbaka i ett storslaget
filmäventyr fyllt av nonstop action,
djävulsk pirathumor, havsmonster och
kuslig svart magi. Den här gången har Jack
en blodskuld att betala till den legendariske
Davy Jones, de sju havens spöklike
härskare - men den alltid lika sluge Jack
tänker inte ge sig utan strid.

7 april

24.00
168 min

Pirates of the Caribbean
Vid Världens ände

11 år

Kapten Barbossa, Will Turner och
Elizabeth Swann måste segla utanför
kartans kant, navigera genom svek och
avslöjanden för att slutligen förenas i en
sista avgörande strid.

7 april

03.00
129 min

När mörkret faller

15 år

Två unga systrar hamnar i en mardrömslik och
livsfarlig återvändsgränd när de går emot sin
familjs vilja. Några dörrvakter attackeras av ett
gäng kriminella och rena kriget utbryter. En
framgångsrik kvinna, vinnare av Stora
Journalistpriset, polisanmäler sin man som
misshandlar henne och chockas när hon inser
att hon därmed får en ny fiende i deras
gemensamma journalistkollegor. Men vad
ingen av förövarna har förutsett är den enorma
kampvilja som nu väcks hos de som hotats en
gång för mycket. Och en strid på liv och död
kan börja… När mörkret faller är historien om
tre människoöden som kretsar kring respekt,
lojalitet och hemligheter till varje pris – och om
modet att ta strid för det man tror på.
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7 april

05.10
131 min

Die hard

15 år

John McClane är en ensam snut med ynklig
tjänstepistol mot tungt beväpnade
terrorister som tagit över en skyskrapa.
Hans hustru tillhör gisslan som skall ge
skurkarna 600 miljoner dollar.

7 april

06.25
89 min

Wallander Dödsängeln

15 år

En gästspelande kör av unga kvinnor gör
succé på premiären i en landsortskyrka
utanför Ystad. När en av medlemmarna,
18-åriga Miranda Dahno, försvinner
spårlöst från skolan där kören bor kallas
polisen snart in. Till en början tyder det
mesta på att Miranda har gett sig av
frivilligt - men snart hittas spår som pekar
på motsatsen. Den spännande jakten på
både offer och gärningsman leder Kurt
Wallander, polisaspiranten Isabell och
deras kollegor mot flera personer som har
stått Miranda nära. Och mot insikten att
gränsen mellan kärlek och hat kan vara
hårfin.
7 april

08.00
78 min

ICE AGE
Vid istidens början hittar sengångaren
sengångaren Sid ett
människospädbarnspädbarn. Tillsammans
med mammuten Manny och den
sabeltandade tigern Diego försöker han leta
reda på föräldrarna för att återföra dem.
Vid sidan om huvudhistorien följs det lilla
djuret Scrat som genom hela filmen letar
efter ett gömställe åt sitt ekollon.
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7 april

9.20
82 min

Madagaskar

Barntillåten

Ett fartfyllt, färgglatt och roligt äventyr om
fyra djur från Central Park Zoo i New York
som blir skeppsbrutna på ön Madagaskar.
Lejonet Alex, zebran Marty, giraffen
Melman och flodhästen Gloria har levt sina
liv i största bekvämlighet med mat på
regelbundna tider och beundrande
zoobesökare som avgudar dem.

7 april

10.45
99 min

Barntillåten

Bröllopsduellen
Två kvinnor har varit bästa vänner hela sitt
liv. De har planerat sina drömbröllop hela
livet. När det väl är dags att gifta sig lyckas
båda få hjälp av sin största idol,
bröllopsgurun Marion St. Claire. Det visar
sig så småningom att något gått fel i
inbokningen av bröllopen. Istället för olika
datum, kommer nu bröllopen att äga rum
på samma tidpunkt, vilket inte är möjligt
eftersom väninnorna ska vara brudtärnor på
varandras bröllop. Någon av dem måste
ändra lokal, men ingen vill och snart är
kriget dem emellan ett faktum.

7 april

12.24
90 min

Beck I Guds namn

15 år

En papparazzifotograf mördas brutalt i
Stockholm. I hans lägenhet som haft
påhälsning av tjuvar efter dådet har såväl
dator som fotoutrustning stulits.
Beckgruppen försöker finna motivet, man
misstänker hämnd. Hade fotografen tagit
bilder på fel personer vid fel tidpunkt? Man
hittar dock några ledtrådar, bland annat ett
USB-minne med massor av foton. När
Becks chef Margareta Oberg senare går
igenom materialet reagerar hon väldigt
kraftigt på en bild, och gömmer även undan
den medsamma, vilket visar sig vara ett
mycket dyrt misstag.
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7 april

14.00
149 min

Da Vinci Koden

15 år

Symbolforskaren Robert Langdon ombes
hjälpa polisen när de hittar en äldre man
mördad på Louvren i Paris. Langdon
upptäcker märkliga samband mellan
Leonardo da Vinci, Tempelriddarnaoch ett
hemligt sällskap som verkar skydda en
viktig hemlighet.

7 april

16.30
112 min

Hair spray

Barntillåten

Baltimore 1962. Knubbiga Tracey Turnblad
får chansen att medverka i en dansshow
som sänds på lokal‐tv, och passar samtidigt
på att lära staden en läxa om integration
och främlingsfientlighet.

7 april

18.30
90 min

Det sista trollet

7 år

Ethel och Tommys pappa skall gifta om
sig, med Laura. För att barnen skall lära
känna sin nya mamma ordentligt skickar
han dem till Irland där Laura bor. De skall
vara där under sommarlovet. Mycket snart
upptäcker de att Laura inte är vilken som
helst. Hon är en Vittra - en häxliknande
varelse med mycket dolska planer. Varför
tycker hon inte om grönt - och vad är det
för fejd Laura har med en mycket speciell
varelse i skogen? Barnen upptäcker att de
måste ta ställning och göra något innan det
är försent...
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7 april

20.00
90 min

I taket lyser stjärnorna

Barntillåten

Efter Johanna Thydells romanförlaga har
filmen "I taket lyser stjärnorna" blivit en
varm, sorglig och ändå livsbejakande
beskrivning av den stora katastrofen, när
Mamma ska dö! Pendlandet mellan hopp
och förtvivlan och relationen till Mamma,
Mormor och kompisarna blir klangbotten
till frågor om sorg, vrede, vänskap och
saknad. Vågar man leva efter döden?

7 april

21.30
96 min

Ella den förtrollade

7 år

En fe har förtrollat Ella så att hon alltid
lyder vad hon blir tillsagd. När hennes
mamma dör och pappa gifter om sig börjar
problemen. Hennes nya elaka styvsystrar
utnyttjar hennes belägenhet när de märker
att hon gör som de säger. Ella bestämmer
sig för att hitta fen och ger sig in i en
sagoskog där hon möter en ung vacker
prins.

7 april

23.10
110 min

The Ring

15 år

The Ring tar dig med på en skräckfärd som
sänder kalla kårar från första filmrutan till
den oväntade upplösningen. Det hela
börjar som en vandringssägen ‐ en
framviskad spökhistoria om ett
mardrömslikt videoband som leder till
döden inom sju dagar för den som tittar på
det. När fyra ungdomar dör oförklarligt
exakt sju dagar efter att ha tittat på ett
sådant band, spårar reportern Rachel
Keller upp videokassetten. Hon tittar på
bandet och upptäcker till sin fasa att
sägnen är sann! Rachel har nu bara sju
dagar på sig att lösa det fruktansvärda
mysteriet, innan tiden är ute!

6

8 april

01.00
88 min

Scary Movie

15 år

En ung flicka blir mördad och Cindy
Campbell och hennes vänner försöker ta
reda på vem mördaren är. Mördaren tar
kontakt med Cindy och berättar att han vet
att hon och hennes vänner mördade en man
förra sommaren.

8 april

02.30
145 min

Män som hatar kvinnor

15 år

Journalisten Mikael Blomkvist har blivit
dömd för förtal och vill undslippa
uppmärksamheten i Stockholm. Av
industrimagnaten Henrik Vanger får han i
uppdrag att skriva familjen Vangers
släktkrönika, men egentligen vill Vanger
att han ska titta närmare på dennes
brorsdotter Harriets märkliga försvinnande
sommaren 1966. Blomkvist får hjälp av
den unga och socialt missanpassade
datahackern Lisbeth Salander. I sitt
grävande i familjen Vangers förflutna
snubblar de över en mörkare och blodigare
historia än vad de kunnat föreställa sig.
8 april

04.45
129

Flickan som lekte med elden

15 år

I uppföljaren till Män som hatar kvinnor är
det Lisbeth Salander som står i centrum.
Hon blir anklagad för trippelmord och dras
in i en härva som leder tillbaka till hennes
mörka förflutna.
8 april

07.00
147 min

Luftslottet som sprängdes

15 år

Den tredje och avslutande delen i
Millenniumserien tar vid där Flickan som
lekte med elden slutade. Lisbeth Salander
försöker bli fri från anklagelserna mot
henne. Samtidigt som Mikael Blomkvist
gräver i Salanders dolda förflutna och
kommer snart sanningen på spåren.
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8 april

09.30
84 min

Bortspolad

7 år

Råttan Roddy lever i Londons finare
kvarter, Kensington. Instängd i sin bur har
han det ändå rätt bra. En dag åker familjen
på semester och Roddy får hela våningen
för sig själv. Det ser han givetvis till att
utnyttja.

8 april

11.00
87 min

Linas kvällsbok

Barntillåten

Lina Berglund, 15 år, är trött på att vara en
hopplöst okysst medelmåtta. Hon är faktiskt
det mesta som börjar på O, i alla fall om man
ska tro henne själv. Annat är det med
kompisarna. Thea är snygg och irriterande
populär och Carro, våpig och helt galen. Lina
faller någonstans mittemellan, fast en bit
nedanför. Hon gör Theas läxor och ärver
hennes kläder, allt för vänskapens skull. Hon
avundas också Carros vågade skämt och
ljudliga rapar. Hierarkin är satt, och allt funkar
så länge alla spelar sina roller. Kanske är Lina
det kitt som håller vänskapen samman, men
hon känner sig mest som skit under deras skor.
Den här terminen som är den sista i
grundskolan ska det dock bli ändring på det.
Nu ska Lina börja leva!
8 april

12.30
114 min

Solsting och snésprång

Barntillåten

Ruben och Gunhild har efter flera års sparande
tänkt att göra en semesterresa. Hade Ruben
inte "investerat" bort resepengarna i idiotiska
projekt kanske detta blivit möjligt. Hur ska det
nu gå med semesterplanerna? En annan som
verkligen gjort ett klipp är Dag‐Otto. Han köpte
en lott, och vann en semesterresa till
Mallorca! Sågverkschefen Bergström drar inte
jämt med Ruben. Däremot gillar Bergström sin
norska sekreterare Turid. Men vad tycker
Bergströms fru Solveig när hon får höra om
Turid? Till slut hamnar alla på samma hotell i
Spanien och karusellen drar igång med full
fart. Den enda som tar det lugnt och absolut
inte fattar någonting är Dag‐Otto. Han lutar sig
lugnt tillbaka och säger, som han brukar när
han inte fattat: TO DE!
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