BIOPROGRAM PÅ PARK I HJO
Slutet av maj 2018
C'est la vie!

Måndag 28/5 kl. 14.00, 90 kr.

1 tim 56 min, Drama, Komedi, Barntillåten
För brud och brudgum är det den viktigaste natten i deras liv. Men för cateringkillen Max,
fotografen Guy och sångaren/underhållaren/DJ James är det en kväll precis som alla andra,
likväl som för alla dem som jobbar bakom kulisserna i det extravaganta slottet strax utanför
Paris. Pierre och Helena är ett av de par som bestämt sig för att fira sin kärleksförening på
slottet. Från första morgonstund till och med nästa dags soluppgång får vi följa deras
bröllopsfest, men genom ögonen hos dem som får denna magiska tillställning att bli
verklighet. Och självklart blir inte allt som de hade tänkt sig. Eric Toledano och Olivier
Nakache, duon som skrev och regisserade EN OVÄNTAD VÄNSKAP, är tillbaka med en ny
komedi som är en hyllning till livet, kärleken och all kalabalik däremellan.
Regi: Olivier Nakache, Eric Toledano
Skådespelare: Suzanne Clément, Jean-Pierre Bacri, Kévin Azaïs, Jackee Toto, Jean-Paul
Rouve, Benjamin Lavernhe

Tully

Onsdag 30/5 kl. 19.00, 100 kr.

1 tim 36 min,Komedi, Drama, från11 år
Trebarnsmamman Marlos liv består av ständig brist på sömn, vardagstjafs, blöjbyten och
amning. Barnens pappa Drew märker inte ens att familjens behov helt tagit över Marlos liv.
Hennes bror är mer uppmärksam och erbjuder sig att betala för en nattnanny. Marlo tvekar
först inför unga Tully, men överrumplas snabbt av hennes energi och livsaptit. Det dröjer inte
länge förrän de två är oskiljaktiga, samtidigt som Marlo försöker få grepp om vem Tully
egentligen är. En ny dramakomedi från teamet bakom Juno med Charlize Theron i huvudrollen
som Marlo.
Regi: Jason Reitman
Skådespelare: Mackenzie Davis, Charlize Theron, Mark Duplass, Ron Livingston, Emily
Haine
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