Film

Teater

Alltid på en söndag. Alltid kl. 18.

Måndag 19 mars kl. 19.

28 januari
The Salesman, Regi/manus: Asghar Farhadi, 2 tim 4 min

Daidalos & Ikaros

”Att valet mellan hämnd och humanism alltid finns där
när en oförrätt skett och att det valet inte alltid är lätt.”
11 februari
Frantz, Regi François Ozon, 1 tim 53 min

”Något av det bästa som kan ses på bio just nu, ifall
du inte bara vill se action och bilar i full fart på bio.”
25 februari

Galna av lycka, Regi: Paolo Virzi, 1 tim 58 min
”Galna av lycka är en varm film, rolig, absurd och den
ställer viktiga frågor på sin spets.”
11 mars

Teater Sagohuset
På scen: Ola Citron

Daidalos och Ikaros är en innehållsrik och
tankeväckande historia om att vara för smart för sitt
eget bästa, om makt, om relationen mellan förälder
och barn, om att fly, om att drömma, om att kanske
sikta för högt — eller möjligen offra allt för
drömmarna ...
Ola Citron är en lysande guide in i labyrinten.
Efter Dario Fo, Regi Björn Granath
I samarbete med

Linje Lusta, Regi: Elia Kazan, 2 tim 2 min
En klassiker från 1951. ”Brando är en naturkraft.”
8 april

Moonlight, Regi: Barry Jenkins, 1 tim 51 min
”Filmen lämnar mycket att ta hem och fundera över,
och melankolin i Chirons tragiska tillvaro är svår att
skaka av sig.”
22 april
Borg, Regi: Janus Metz, 1 tim 47 min

Och lite till..
Akvarellkurser till våren under ledning av Gert
Warhed.

Se särskild inbjudan och aoseum.se för mer
information.

”Engagerande, gedigen film med nära porträtt av två
rivaliserande tennislegender.”

Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Jubileumsfest

Nu inleder vi Aoseums Jub
ileumsår!
Lördagen den 27 janua
ri 2018 kl. 19
Vi bjuder på konsert och nå
got lätt att äta.
Kom, lyssna och njut, mingla
och upplev
berättelsen om hur vi starta
de, samtala om nuet
och spåna om framtiden.

6 maj

Dolda tillgångar, Regi: Theodore Melfi, 2 tim 7 min
”En film med fin 60-talskänsla om några mycket
inspirerande och viktiga kvinnor.”

FILMKLUBBEN REGINA
Christina Fredriksson 0704-565290
Ann Christine Rehman 0702-064027
Jan Rosenquist 0739-921704

P RO GRAM
VÅR EN 2018

AOSEUMS VÄNNER
Vallgatan 16, Åhus
0709-45 03 99

info@aoseum.se
aoseum.se

Välkomna!

Utställningar

Musik
Fredag 2 februari kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Duo Jan Lundgren & Hannah Svensson
Fredag 2 mars kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Ewan Svensson & Some Band
Torsdag 29 mars kl. 19.30
Musik på Aoseum & smygvernissage på
påskutställningen Anna Sjölin, Malin Helgesson
Gunilla Backman, sång
Jan-Erik Sääf, piano
Fredag 6 april kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Svante möter Beppe Wolgers
Svante Thuresson & Claes Crona Trio
Fredag 4 maj kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Kristin Korb & Some Band

I samarbete med

28 januari - 25 februari
lördag - söndag kl. 14-16
Allting har en början...
Det var en gång en stark, drivande och
engagerad själ som samlade Åhus konstnärer,
skribenter och kulturella entusiaster för att starta ett
KulTurHus där allt kunde hända
”För Åhus i Åhus”.
Det har gått 20 år sedan Aoseum slog upp sina
portar. Hur gjorde man och vad har hänt sedan
dess...
3 mars - 25 mars
lördag - söndag kl. 14-16
Olof Steen, måleri
Åke Nilsson, skulptur

Föredrag

Under jubileumsåret fritt
inträde för medlemmar

Onsdag 21 februari kl. 19
Låt kulturen växa
- till glädje för hela bygden
Anders Cederberg, Brösarp
Onsdag 14 mars kl. 19
Framtidens mattrender
- matintresse som slår rekord
Johanna Gerberich, Högskolan Kristianstad
Torsdag 26 april kl. 19
Det våras för akvarellen
Gert Warhed
Hur en akvarell blir till
Hasse Karlsson

30 mars - 8 april
långfredag - annandag påsk kl. 10-17
7-8 april kl. 14-16
Påskutställning
Anna Sjölin, måleri
Malin Helgesson, Lefty Nude Art
21 april – 13 maj
lördag — söndag kl. 14-16
Gert Warhed, måleri
Kimiae Klingström, måleri
Marianne Nilsson, måleri

Verksamheten på Aoseum drivs av AOSEUMS
VÄNNER; en ideell förening som bygger på
frivilliga krafter med över 500 medlemmar.

Slutet av maj
Utställning av akvarellkursernas deltagare.

Medlemsavgiften per kalenderår är 150 kr och för
parmedlemskap 250 kr.

Uppdatera din epost-adress; gå till
aoseum.se och…

Som medlem stöder du vårt fantastiska Kulturhus och
verksamheten, och får bl.a. rabatt på evenemangen.

Filmklubbens avgift är 150 kr per halvår och

förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner.
Välkommen att anmäla ditt intresse via hemsidan

Så får du alltid våra utskick

aoseum.se eller tfn 0709-45 03 99.

