Film

Alltid på en söndag. Alltid kl. 18

27 januari
Domaren
Regi: Richard Eyre, 1 tim 45 min
Fiona Maye står inför sin karriärs svåraste beslut. Ska hon
tvinga tonårspojken Adam att ta emot blodtransfusioner,
som skulle rädda livet på honom, eller ska hon respektera
familjens religiösa övertygelse?.
10 februari

BlacKKKlansman
Regi Spike Lee, 2 tim 16 min
För att tillgodose kraven från minoriteter blir Ron den förste
afroamerikanske detektiven i Colorado Springs poliskår.
Han får uppgiften att infiltrera och avslöja Ku Klux Klan.

Teater
Onsdag 6 mars kl. 19.00
First Lady

Maria Kulle, Soppteatern
Gunilla växte upp i lilla skånska Kvidinge, men bor sedan
många år tillbaka i Abrahamsberg i Stockholm. ”On top
of the world”, som hennes man Göran brukade säga.
Men nu är han död, precis som hennes älskade bichon
frisé Flossy. Göran kallade sig entreprenör och Gunilla
har tagit över hans verksamhet.
Men är det verkligen det här hon vill göra? Och vem är
hon egentligen nu?
En absurd, tänkvärd och rolig monolog, specialskriven för
Maria Kulle.
I samarbete med

10 mars

Unga Astrid
Regi: Pernille Fischer Christensen, 2 tim 3 min
När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som
påverkade henne fundamentalt, en kombination av mirakel
och missöde som kom att forma hela hennes liv.
24 mars

Goliat

Regi/manus: Peter Grönlund, 1 tim 28 min
Goliat är en berättelse om dagens Sverige skildrat genom
en kriminell familj mot bakgrund av nerlagda industrier,
ökande samhällsklyftor och ett hårdare politiskt klimat.

12, 13, 14, 15 mars kl. 09.00 och kl. 10.15
Kullerbagge – En danzologi för de minsta

Bronja Novak Lindblad

En art som gömt sig för vetenskapen! Kullerbaggen. Den är
enormt rar, speciell och knappt synlig.

Arr.: Kulturhuset Barbacka

Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

28 april

First man
Regi: Damien Chazelle, 2 tim 21 min
First Man är den spännande historien om hur NASA
landsatte en man på månen, med fokus på Neil Armstrong
och åren 1961-1969.

Och lite till..
14 februari kl. 16.00 - 17.00
Aoseums Vänner Årsmöte

12 maj

Colette
Regi: Wash Westmoreland 1 tim 51 min
Colette, en ung fransyska, gör sig under förra seklets början
fri från sin samtids konventioner — lever med såväl kvinnor
som män, skriver frispråkiga böcker, uppträder i erotiska
tablåer
FILMKLUBBEN REGINA
Carin Nathorst Westfelt 070-713 33 61
Viveca Fjelkner 073-526 77 88
Jan Rosenquist 0739-921704

P RO GRAM
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AOSEUMS VÄNNER

Vallgatan 16, Åhus, 0709-45 03 99

info@aoseum.se, aoseum.se

Musik

Utställningar

Fri entré

Föredrag

Fredag 1 februari kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Erik Söderlind, gitarr & Some Band

26 januari – 17 februari
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Pelle Strand – Måleri och skulptur

Onsdag 20 februari kl. 19.00
Mat från Sverige!

Torsdag 14 februari kl. 19.00
Elevkonsert - Kommunala Musikskolan

23 februari – 17 mars
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Hannah Svensson – Måleri

Monica Frangeur, Upplev & Njut

Fredag 1 mars kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Gustav Lundgren, gitarr & Unit

23 mars – 14 april
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Jens Lundberg – Tuschlavering

Torsdag 14 mars kl. 19.00
Elevkonsert - Kommunala Musikskolan
Fredag 5 april kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Jazz & Gäst
Lynette Koyana, sång & Some Band
Torsdag 18 april kl. 19.30
Golden Eye in Concert - musikal om Ian Flemming
Smygvernissage med konsert,
Jan-Erik Sääf m.fl.

19 april – 22 april
Långfredag — annandag påsk kl. 10-17
Påskutställning
Anna Sjölin – Måleri
27 april – 19 maj
Öppet: lördag — söndag kl. 14-16
Vårsalong
Särskild inbjudan kommer senare

Hur dina matval bygger ett hållbart
samhälle

Onsdag 20 mars kl. 19.00
Varför älskar vi möbler från mitten av
1900-talet?
Samtal med
Lasse Friberg, Inredning Nittonhundra
Onsdag 10 april
Solenergi - Ett nödvändigt gott!
Allt du behöver veta för att bli övertygad

Verksamheten på Aoseum drivs av AOSEUMS
VÄNNER; en ideell förening som bygger på
frivilliga krafter med snart 600 medlemmar.
Som medlem stöder du vårt fantastiska Kulturhus
och verksamheten och får bl.a. rabatt på
evenemangen.

Fredag 3 maj kl. 19.30
Buffé från kl. 18.30
Musik på Aoseum
Mimi Terris, sång & Band
I samarbete med

Medlemsavgiften per kalenderår är 150 kr och för
parmedlemskap 250 kr.
Enklast är det att anmäla dig via hemsidan
aoseum.se men det går även bra att ringa
0709-45 03 99.
Filmklubbens avgift är 150 kr per halvår och

förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner.
Musikkvällarna kostar 250 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 200 kr
Vi serverar en Buffé för 150 kr från 18.30 som måste
bokas på info@aoseum.se eller 0709-45 03 99

Uppge aktuell e-postadress! Gå till
aoseum.se och…
Så får du alltid våra utskick

Du kan också anmäla dig genom att sätta in
avgiften/-erna på bankgiro 5065-7311 och fylla i
namn, adress, telefon och e-postadress och
vad betalningen avser.

