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Vi arrangerar samtalsträffar efter filmvisningarna. 
Se hemsidan för senaste information.

söndag 30/1 kl 14.00 
Avsked 

söndag 27/2 kl 14.00 
Honung

torsdag&fredag 3-4/3 

Farsta Horrorfestival 2011
söndag 17/4 kl 14.00 
Oceans

söndag 12/6  kl 14.00 
Svinalängorna

Japanskt, oscarsbelönat drama från 2008. Den 
arbetslöse cellisten Daigo återvänder till sin 
barndomsstad tillsammans med sin fru för att 
börja om på nytt. Han tror sig söka jobb på en 
resebyrå men det visar sig vara en 
begravningsbyrå. Han, precis som vi åskådare, 
får lära sig den japanska avskedsceremonin 
NoNokanshi – hur man liksveper en person inför 
kremeringen. Handlar om döden och avsked men 
lika mycket om livet, försoning och utveckling.

Regi: Yôjirô Takita  Längd: 130 min

Turkiskt drama från 2010. Yusuf är sex år och son 
till en biodlare. En dag beger sig fadern iväg för 
att leta efter bin men han kommer inte hem när 
han ska. Yusuf ger sig iväg för att leta efter 
honom. 

Vann Guldbjörnen i Berlin 2010.

Regi: Semih Kaplanoglu  Längd: 110 min

Fanfaren bjuder på en och en halv dags 
skräckfilmsfrossa. Gamla klassiker som Psycho 
och The Shining, till svenska Låt den rätte komma 
in och lite nyare titlar som Buried och 
Zombieland. Se hela schemat med filmer och 
tider på vår hemsida. !OBS! 15 års gräns.

Fransk dokumentär från 2009. Den tog flera år att 
göra och har spelats in på 50 olika platser över 
hela världen. Med en budget på uppemot en halv 
miljard svenska kronor har Disney lyckats fånga 
liv under ytan som aldrig tidigare visats. Över 100 
olika djurarter, i situationer och miljöer det 
tidigare inte varit möjligt att filma. Bitvis guidar en 
beberättarröst oss igenom filmen men mest talande 
är bilderna själva och vi blir varse varför vi måste 
respektera både oceanerna och djuren som lever 
där.

Regi: Jacques Perrin & Jacques Cluzaud  
Längd:  104 min

Vår hemsida: http://fanfaren.wordpress.com/
Vi har även en grupp på Facebook

Svenskt drama från 2010 baserat på Susanna 
Alakoskis bok med samma namn. Handlingen 
kretsar kring en finlandssvensk familj märkt av 
missbruksproblem. Flickan Leena flyttar med sin 
familj till miljonprogramsområdet Fridhem i Ystad 
under 1960-talet. Genom filmen pendlar vi mellan 
flickan Leena och den vuxna Leena, spelad av 
Noomi Noomi Rapace, som numera lever kärnfamiljsliv 
med radhus och två barn. Filmen har redan vunnit 
priser internationellt.

Regi: Pernilla August  Längd: 109 min


