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Nr
1

Titel
Parallella mödrar

Genre
Drama

Land
Spanien

2

Ali och Ava

Drama

Storbritannien

3

Dune

Sciencefiction

USA, Storbritannien

4

Kupe 6

Drama

Finland

5

Bohemian Rhapsody

Musikfilm

Storbritannien

6

Playground

Drama

Belgien

7

Allt eller inget

Komedi

Storbritannien

Resumé
Förstföderskorna Janis och Ana har två
saker gemensamt: båda är singlar vars
graviditeter var oplanerade. De båda
mödrarna knyter oväntade band som
kommer att förändra deras liv på ett
omvälvande sätt.
Ali och Ava möts tack vare den
gemensamma omsorgen om ett litet barn i
grannskapet. Gnistor slår om den nyfunna
relationen, tills det förflutna hinner ikapp
dem. Ett varmt kärleksdrama om två
förlorade själar som finner varandra.
Om en talangfull ung man född med ett
storslaget öde som måste resa till den
farligaste planeten i universum för att
säkra sin familjs och sitt folks framtid. Bara
de som övervinner sina rädslor kommer att
överleva.
Finska Laura pluggar arkeologi i Moskva
och bestämmer sig för att bege sig till
Murmansk. I tågkupén möter hon en
fåordig vodkahalsande ryss. Inte precis
kärlek vid första ögonkastet, men som gjort
för en trevande och otippad vänskap.
Filmen följer rockbandet Queens
explosionsartade uppgång till när bandet
nästan splittras på grund av sångaren
Freddie Mercurys urspårade livsstil och
fram till den triumfartade återföreningen
under Live Aid.
Sjuåriga Nora slits motvilligt ur sin pappas
famn vid grindarna till skolan där hon nu
ska börja. Kameran är fixerad vid Nora som
snabbt måste lära sig skolgårdens sociala
koder. I periferin anas en och annan vuxen
men nere i Noras ögonhöjd är det barnens
granithårda spelregler som gäller.
Sex arbetslösa män låter sig inspireras av
en grupp manliga strippare och gör sin
egen strip-show. En varm, charmerande
och hysteriskt rolig berättelse om hur
dessa sex män blir vänner, och upptäcker
sin inre styrka och modet att visa sig som
de egentligen är.

8

1917

Drama

USA

9

Promising young
woman

Drama

USA, Storbritannien

10

Gökboet

Drama

USA

11

Sound of metal

Drama

Belgien, USA

12

Min pappa Marianne

Drama

Sverige

13

Grandmother

Drama,
komedi

Nya Zeeland

14

En officer och spion

Drama

Frankrike,
Italien

Mitt i de hektiska striderna under första
världskriget får två unga brittiska soldater
ett till synes omöjligt uppdrag. Under hård
tidspress måste de korsa fiendens
territorium och leverera ett meddelande
som kommer att stoppa ett tyskt dödligt
bakhåll på hundratals brittiska soldater.
Cassie Thomas är en lovande ung kvinna
som borde ha en ljus framtid men hon
plågas av en traumatisk händelse som
bland annat fått henne att hoppa av
läkarstudierna. Hon bearbetar sitt trauma
på ett märkligt sätt. Kan ett möte med en
före detta studiekamrat ändra hennes liv?
McMurphy spelar galen och tas in på ett
mentalsjukhus, där han får ett följe
mentalpatienter i denna en katt- och
råttalek med syster Ratched.
Oscarsbelönad filmatisering av Ken Keyses
roman Gökboet.
Hårdrocksartisten Ruben känner ett
smärtsamt ringande i öronen som snabbt
övergår i sämre hörsel och nästan dövhet.
Rädslan och desperationen över det nya
tillståndet väcker hans gamla heroinsug till
liv. Omgiven av tystnad måste han nu
konfrontera sig själv på ett större allvar än
han någonsin gjort förut
Hanna återvänder till Alingsås för ett
vikariat på lokalnyheterna. När hennes
älskade pappa avslöjar att han egentligen
vill vara Marianne vänds Hannas värld upp
och ner. Men för pappa Marianne finns
ingen återvändo, hon måste äntligen få
vara den hon är.
Sam, en självdestruktiv tonåring,
återvänder hem och upptäcker att hans
gin-indränkta farmor har flyttat in. Båda är
viljestarka och de blir osams allt som
oftast. Men deras strider och galna äventyr
gör att han kan omfamna livet igen, och
hon kan möta sin egen dödlighet.
1894 skakas Frankrike av en av historiens
största rättsskandaler då den judiske
kaptenen Alfred Dreyfus döms för spioneri
och landsförräderi. Efter att Dreyfus
deporterats till Djävulsön för att avtjäna
sitt livstidsstraff börjar officeren Georges
Picquart nysta i fallet och kommer en
fruktansvärd komplott på spåren.

15

Aniara

Science
fiction

Sverige

16

Utvandrarna

Drama

Sverige

17

Captain Phillips

Drama med
verklighetsbakgrund

USA

18

Thirteen Lives

Drama med
verklighetsbakgrund

USA

19

Memory Box

Drama

Kanada,
Frankrike

20

Ash is purest white

Kriminal
drama

Kina

21

Maudie

Romantiskt
drama

Irland, kanada

Aniara är ett av många rymdskepp som ska
flyga jordens befolkning till den nya
hemplaneten Mars. Men just när Aniara
lyfter, kolliderar farkosten och hamnar ur
kurs. Passagerarna vet inte om de någonsin
kommer att nå sitt mål.
Utvandrarna är berättelsen om modet att
ge sig ut i det okända. Om en chans att
börja om. Om chansen till ett nytt bättre
liv. Ett hopp tänds och Kristina och Karl
Oskar lämnar Sverige och beger sig på en
resa utan återvändo.
Skildrar kapningen av det amerikanska
fraktfartyget Maersk Alabama i april 2009.
Fartyget kapades av somaliska pirater och
fartygskaptenen Richard Phillips
överlämnade sig själv till piraterna för att
skydda sin besättning utanför Afrikas kust.
Norra Thailand sommaren 2018. Tolv unga
pojkar cyklar efter sin fotbollsträning till
traktens berömda grottor, Tham Luang
Nang Non. Tillsammans med sin tränare
går de långt in. Gruppen överraskas av
kraftigt regn, som blockerar utvägen. De är
fast i grottan. Ingen vet om de lever.
Maia är en ensamstående libanesisk
mamma som lever med sin dotter Alex i
Montreal. Plötsligt anländer ett stort paket,
fylld med fotografier, brev och kassettband
som Maia en gång i tiden har skickat till
kompisen Liza. Alex blir mer och mer
nyfiken på sin mammas förflutna och
smyger till källaren för att försöka förstå
hennes historia.
Qiao är förälskad i Bin, en lokal gangster.
Under en strid mellan två gäng avlossar
Qiao ett skott för att skydda honom och
döms till fem år i fängelse. När hon släpps
ut letar hon upp Bin för att ta vid där de
slutade. Men saker är inte längre vad de
har varit
Enslingen Everett Lewis anställer en
bräcklig men bestämd kvinna som sin
hushållerska. Maudie längtar efter att vara
självständig, att leva utan sin skyddande
familj och hon längtar också passionerat
efter att få utlopp för sin konstnärliga ådra.
Everett upptäcker att han håller på att bli
kär.

22

Drottning Margareta

Historiskt
drama

Skandinavien

23

Ran

Drama

Japan

24

Rocketman

Musikfilm

Storbritannien,
USA

Året är 1402 och drottning Margareta har
enat Danmark, Norge och Sverige i en
union. Unionen är omgiven av fiender och
Margareta planerar därför ett äktenskap
mellan Erik och den engelska prinsessan
Filippa. En konspiration pågår och
Margareta hamnar i ett omöjligt dilemma,
som kan kosta henne allt.
I 1500-talets Japan är Hidetora Ichimonji en
av de mäktigaste klanledarna. En position
han nått genom plundringar och mord. Nu
är han gammal och lämnar över makten till
sina söner Taro, Jiro och Sabura. Därmed
hoppas han få slut på våldet. Men istället
blir det precis tvärtom…
Skildring av artisten Elton Johns karriär,
från tiden som underbarn vid Royal
Academy of Music till genombrottet, och
samarbetet med textförfattaren Bernie
Taupin.

