Film

Alltid på en söndag. Alltid kl. 18

9 september
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Regi/manus: Martin McDonagh 1 tim 55 min
Mildreds dotter blev våldtagen och mördad. När polisen
inte hittat någon misstänkt köper hon tre reklamskyltar för att
offentligt förolämpa polisen.
30 september

Sådan far, sådan son
Regi Hirokazu Kore-eda, 2 tim
Ryota bor i Tokyo med frun Midori och sexåriga sonen
Keita. När de får beskedet att Keita förväxlats efter
förlossningen och att deras biologiska barn egentligen bor
med en annan familj så rämnar tillvaron.

Teater
Onsdag 24 oktober kl. 19.00
Musikteater på Aoseum
JUKEBOX

JUKEBOX tar dig med till 50 & 60 talets caféer &
restauranger som var mötesplatsen med jukeboxens
toner i centrum!
Vi förflyttar oss från New Yorks trendigaste café till
haket på Söder i Stockholm och till den lilla
lanthandeln i Småland som blev en världsnyhet! En
show med skön musik, stjärnglans och otroliga
berättelser om möten runt jukeboxen!
I samarbete med

14 oktober

En fantastisk kvinna,
Regi: Sebastián Lelio, 1 tim 44 min
En ung kvinna förälskar sig i en äldre man. Efter deras
firande av hennes födelsedag, avlider han oväntat.
Originellt, välspelat och oförutsägbart.
28 oktober

Wonder

Regi: Stephen Chbosky, 1 tim 53 min
August Pullman är en pojke som fötts med en ansiktsmissbildning. Nu ska han börja i femte klass i en vanlig skola.
11 november

I am not a witch
Regi: Rungano Nyoni, 1 tim 33 min
9-åriga Shula anklagas för häxeri och tvingas välja mellan
att förvandlas till en get eller att skickas i häxläger. En film
om zambisk tradition och västerländsk exotifiering med god
portion humor och skärpa.
2 december

Lördag 10 november kl. 10.00, 11.00 och 12.15
miniSpektakel – Barnteater på Aoseum
miniSpektakel är en enmansteater för åldern 3-6 år.

Längd: 30 - 40 min för 15 - 20 barn och deras
föräldrar.
Ensemble Yria
I samarbete med Lions i Åhus

Och lite till..
Onsdag 19 september kl. 19.00
Bokrelease: en trilogi och släktkrönika som
utspelar sig på Visingsö

Författaren Annalena Maurin berättar, läser valda
avsnitt och bjuder även på franska chansoner.

The Post

Regi: Steven Spielberg 1 tim 55 min
En film om pressfrihet och politik och om dramat kring en
kvinnlig tidningsägare, som av branschens män i utsätts för
hård press.
FILMKLUBBEN REGINA
Christina Fredriksson 0704-565290
Ann Christine Rehman 0702-064027
Jan Rosenquist 0739-921704

AOSEUMS VÄNNER

Vallgatan 16, Åhus, 0709-45 03 99

info@aoseum.se, aoseum.se

P RO GRAM
HÖ STE N 2018
Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Utställningar

Musik
Fredag 7 september kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Claudia Campagnol & Some Band
Fredag 5 oktober kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Ella Lives - Vivian Buczek & Martin
Sjöstedt Trio
Fredag 2 november kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Henrik Bolberg & Some Band
Fredag 7 december kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Från Beatles till Cornelis
Nils-Åke Runesson, Anders Anton,
Martin Runesson och Anders Liljeqvist

Fri entré

Föredrag

Under jubileumsåret fritt
inträde för medlemmar

1 september - 16 september
Öppet: lördag - söndag kl. 14-16
Christine Högberg – Måleri

Onsdag 31 oktober kl. 19.00
Rundvandringar i Skåne
Karin Hoffmann, författare

22 september - 14 oktober
Öppet: lördag - söndag kl. 14-16

Onsdag 21 november kl. 19.00
Det flyktiga och bestående i konsten
Sune Nordgren och Thomas Kjellgren

Designklassiker i Åhus
Designens vägar, omvägar och genvägar
med avstamp i Börge Lindaus fotspår.

20 oktober – 11 november
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Lennart Johanzon – Naturfoto
17 november – 9 december
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Gunilla Sundström – Keramik

I samband med utställningen
”Designklassiker i Åhus” 22 september
– 14 oktober planeras två föredrag:
Hur skapas en designklassiker?
och
Hur formuleras ett designuppdrag?
Tidpunkt mm meddelas senare via epost och
hemsida.

Verksamheten på Aoseum drivs av AOSEUMS
VÄNNER; en ideell förening som bygger på
frivilliga krafter med snart 600 medlemmar.

Musikkvällarna kostar 250 kr och 200 kr för
medlemmar.

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

Vi serverar en Buffé för 150 kr från 18.30 som måste
bokas på info@aoseum.se eller 0709-45 03 99

Medlemsavgiften per kalenderår är 150 kr och för
parmedlemskap 250 kr.
Filmklubbens avgift är 150 kr per halvår och

förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner.
Uppge aktuell e-postadress; gå till
aoseum.se och…
I samarbete med
Så får du alltid våra utskick

Enklast är det att anmäla dina medlemsskap via
hemsidan aoseum.se eller tfn 0709-45 03 99.
Du kan också anmäla dig genom att sätta in
avgiften på bankgiro 5065-7311 och fylla i namn,
adress, telefon och e-postadress och vad
betalningen avser.

