
LINNEA I MÅLARENS TRÄDGÅRD +
JAZZOO - FESTEN              

Linnea i målarens trädgård är en klassiker – både som 
bok och film! Nu visar vi igen berättelsen om Linneas 
resa till konstnären Monets trädgård utanför Paris.

Jordens djur har samlats till en sjusjungande fest! Rov-
djur och växtätare, stora djur och små. Näktergalen 
hämtar elefanten, kängurun, koalan och de andra dju-
ren. Koalan vill hoppa som en känguru, isbjörnen får 
hjälp att hitta hem av en blåval och flodhästen rymmer 
från zoo. Allt till svängiga jazztoner.

”Det är rafflande, lite lärorikt och mycket levande”. SvD  
Regi: Christina Björk, Lena Andersson, Sverige 1992. 
Adam Marko-Nord, Sverige 2017. 30 + 30 min.  (FB) 
 

Tis 18 sep  kl 09.30
Ons 19 sep  kl 09.30
Tors 20 sep  kl 09.30 + kl 10.45
Fre 21 sep   kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

GORDON OCH PADDY                
En nöttjuv härjar i skogen. Kommissarie Gordon måste 
fånga tjuven. Han är den ende polisen i hela distriktet 
och tvingas stå ensam i snön och vakta hålet där nötter-
na stulits. Han som egentligen är bäst på att tänka och 
stämpla. Om han bara hade en assistent, en duktig po-
lisassistent! Då skulle de tillsammans kunna lösa fallet.

”Charmigare par än grodan Gordon, luttrad kommissa-
rie, och musen Paddy, hans nya assistent, får man leta 
efter, särskilt som deras röster görs av Stellan Skars-
gård och Melinda Kinnaman” SvD
Regi: Lind Hambäck, Sverige 2017. Ca 60 min.  (Triart)

Tis 20 nov  kl 09.30
Ons 21 nov  kl 09.30
Tors 22 nov  kl 09.30 + kl 11.00
Fre 23 nov  kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!
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KLAS KLÄTTERMUS OCH DE ANDRA DJUREN I 
HACKEBACKESKOGEN                   

Populär saga och känd musik i denna berättelse av 
Thorbjörn Egner som vi på allmän begäran visar igen!
Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebacke-
skogen lever farligt! Den glupske Mickel Räv och de an-
dra rovdjuren vill inte skaffa mat på hederligt vis, utan 
hotar ständigt med att äta upp dem! När Stickan Igel-
kott försöker att äta upp Farmor Skogsmus, är det dags 
att skriva en lag för att stoppa laglösheten i skogen. 

Regi: Rasmus A. Sivertsen, Norge 2016. 75 min. 
Svenskt tal.  (SF)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se , www.imdb.com  
   

Tis 19 feb  kl 09.30
Ons 20 feb  kl 09.30
Tors 21 feb  kl 09.30 + kl 11.00
Fre 22 feb  kl 09.30 
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

AGATHA – GRANNDETEKTIVEN                             
Agatha-Christine, A-C, gillar att vara ensam och älskar 
mysterier och deckarhistorier. Hon har nyss flyttat in 
i ett nytt hus och i ett källarförråd inreder hon en de-
tektivbyrå. Det första fallet verkar vara enkelt, men det 
utvecklar sig till en mycket komplicerad historia.

”handlingens spänningsmekanismer och det förvän-
tade lyckliga slutet (förses med) med både djup och 
underhållande tänkvärda dimensioner.” DN

Regi: Karla von Bengtson, Danmark, Sverige 2018. Ca 
75 min.  (FB)
Filmhandledning: www.filminstitutet.se 
Filminformation: www.kritiker.se ,  www.imdb.com  
  

Tis 2 april  kl 09.30
Ons 3 april   kl 09.30
Tors 4 april   kl 09.30 + kl 11.00
Fre 5 april  kl 09.30
OBS! Tiderna kan anpassas efter era önskemål!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   




