Film

Alltid på en söndag. Alltid kl. 18

Teater

8 september, Nothing like a Dame
Regi: Rogen Mitchell, 1 tim 34 min
En dokumentär där fyra skådespelande väninnor, Judy
Dench, Maggie Smith, Eileen Atkins och Joan Plowright
samlas i en mysig stuga på landet. De är alla adlade av det
brittiska kungahuset. De berättar minnen från sina långa
skådespelarkarriärer och pratar om livet i allmänhet.

Onsdag 23 oktober kl. 19.00

29 september, Cold War
Regi: Pawel Pawlikowski, 1 tim 28 min
Under det kalla kriget i efterkrigstidens Polen blir Wiktor,
som är körledare, och Zula, som är körsångare, förälskade.
De medverkar i den sovjetiska propagandan och de
drömmer om att fly till den kreativa friheten i väst.

Teater Stenbärarlands
föreställning handlar om ett
”Konstnärligt geni” som Frida
Kahlo kallades av sin man
Diego Rivera.
Ni får möta Frida när hon
berättar sitt livs historia,.
På scen kommer även en konstnär att måla/tolka Frida
Kahlos tavlor.
I samarbete med

13 oktober, Bränd
Regi: Chang-dong Lee, 2 tim 28 min
Jongsu drömmer om att bli författare och kämpar med sin
första roman. En dag stöter han ihop med Haemi, en tjej
han känner från förr. Hon ber honom passa hennes katt när
hon reser till Kenya.
27 oktober, Den skyldige
Regi Gustav Möller, 1 tim 25 min
Jakob Cedergren sitter på en larmcentral och ska ensam
lösa ett kidnappningsdrama. Filmen är oerhört spännande
och oförutsägbar ända till det sista samtalet.
Den har fått en hel mängd utmärkelser tack vare en utmärkt
rollprestation och ett starkt manus.
17 november, Himmel över Berlin
Regi: Wim Wenders, 2 tim 2 min
Två osynliga änglar går omkring i Västberlin i slutet av
1980-talet. Muren har delat staden. En av änglarna, Daniel,
blir förälskad i trapetsflickan Marion och längtar efter att få
mänskliga egenskaper och uppleva kärlek för första
gången.
1 december, If Beale Street Could Talk
Regi: Barry Jenkins 1 tim 57 min
Romantiskt drama, baserat på en bok av James Baldwin
med samma namn. Den utspelar sig i 70-talets Harlem.
19-åriga Tish och hennes 22-årige fästman Fonny drömmer
om en framtid tillsammans. Deras planer grusas när Fonny
arresteras för ett brott han inte har begått.

FILMKLUBBEN REGINA
Carin Nathorst Westfelt 070-713 33 61
Viveca Fjelkner 073-526 77 88
Jan Rosenquist 073-992 17 04

”Du Frida”

Rosie Hennig – skådespelare
Märta Hennig – konstnär
Mats Hennig - musiker

Verksamheten drivs av Aoseums Vänner — en
ideell förening som bygger på frivilliga krafter med
över 600 medlemmar.
Som medlem stöder du vårt fantastiska Kulturhus
och verksamheten och får bl.a. rabatt på
evenemangen.
Medlemsavgiften per kalenderår är 150 kr och för
parmedlemskap 250 kr.
Enklast är det att anmäla sig via hemsidan
aoseum.se men det går även bra att ringa
070 -945 03 99.
Filmklubbens avgift är 160 kr per halvår och

förutsätter medlemskap i Aoseums Vänner.
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.
AOSEUMS VÄNNER
Vallgatan 16, Åhus, 070-945 03 99
info@aoseum.se, aoseum.se

PROGRAM
HÖ STE N 2019
Mer detaljer och aktuell information på
aoseum.se

Musik
Fredag 30 augusti kl. 19.30
Musik på Aoseum Chet Baker-kväll
Anna-Lena Brundin
& Jan Sigurd
med gäster
Buffé från kl. 18.30
Fredag 27 september kl. 19.30
Jazz & Gäst
Steen Hansen (DK),
trombon & Some Band
Buffé från kl. 18.30

Utställningar

Fri entré

7 september – 29 september
Öppet: lördag — söndag kl. 14 - 16
Börge Nilsson – måleri och skulptur
retrospektiv utställning

5 oktober – 27 oktober
Öppet: lördag — söndag kl. 14 - 16
Alessia Brusco – måleri

12 o 26 sept, 10 o 24 okt, 7 o 21 nov samt 5 dec

Tangokurs med Ama Tango, Anne & Joel Brage

Håll ögonen på hemsida och mejlutskick
- det kommer mera!

Kristianstads
Kommun

Vi serverar en Buffé för 150 kr från 18.30 som måste
bokas på info@aoseum.se eller 070-945 03 99

Och lite till..

9 november – 1 december
Öppet: lördag — söndag kl. 14 - 16
Textila uttryck

I samarbete med

Musikkvällarna kostar 250 kr
Medlemmar i Aoseums Vänner 200 kr

Söndag 25 augusti kl. 16.00
Argentinsk Tango
Med uppvisning av Ama Tango
Anne & Joel Brage

Nybörjarkurs18.30 - 19.30
Fortsättningskurs 20.00 - 21.00

Fredag 25 oktober kl. 19.30
Musik på Aoseum
Lars Jansson, piano & Unit
Buffé från kl. 18.30

Fredag 29 november kl. 19.30
Jazz & Gäst
Denis DiBlasio (US),
barytonsaxofon
& Some Band
Buffé från kl. 18.30

Föredrag

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

