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Viktig höst
för svensk film
FILM

Bild: CLAUDIO BRESCIANI

LÄSER HÖGT. Karolina Ramqvist kommer till Musikens hus.

Höstprogrammet klart
för författarmöten
LITTERATUR

Onsdag 2 september
är det säsongspremiär
på Forum för poesi och
prosa i Göteborg. Då läser
Karolina Ramqvist, Viktor
Johansson, Daniel Svensson och Stina Stoor på
Musikens hus.

Forum för poesi och prosa
är både en litterär scen och
en mötesplats för litteraturintresserade. Under fyra evenemangsveckor per säsong

arrangeras uppläsningar med
poeter och prosaister av alla
slag. Temat för höstens första uppläsning är Utanför
kartan.
KORSVÄGAR ÄR HÖSTENS andra tema. Då kommer Anna
Jörgensdotter, Sten Björnulfson, Julie Sten-Knudsen och
Per Odensten till Musikens
Hus den 7 oktober.
Lars Gustafsson, Sirkka
Turkka, Kristofer Folkhammar och Agnes Gerner är november månads författargäster. 4 november läser de i Gö-

teborg på temat Skiftningar.
Höstens sista uppläsning
arrangeras den 2 december
på temat Bit bör bit med
författarna Jonas Hassen
Khemiri, Agneta Pleijel,
Tone Hødnebø och Axîn
Welat
Författarna läser också
bland annat i Vänersborg,
Åmål, Trollhättan och Lidköping i olika konstellationer.
Forum för poesi och prosa
drivs av Författarcentrum
väst.
GP

Med surgubben Ove som
julfilmsdragare och nya
filmer av Kay Pollak och
Helena Bergström ska
publikraset för svensk
film stoppas. Biohösten
domineras också av James Bond, Star wars och
finalen för Katniss.

Första halvåret 2015 hade
de lägsta besökssiffrorna för
svensk film på fem år. Jämfört med succéåret 2014, då
Hundraåringen som klev
ut genom fönstret och försvann dominerade marknaden, sjönk besöken med 43
procent.
MEN NU HOPPAS branschen
att folk ska hitta tillbaka till
biograferna och se svensk
film.
– Det är jätteviktigt för
oss att de svenska filmerna
funkar. De som gick upp
i våras lockade inte folk alls.
Men nu i höst kommer det
flera stycken som vi tror
mycket på. Tyvärr kommer
det många bra väldigt tätt
i början av hösten, säger
Tove Björkander, filmsättare på Folkets hus och parker
med ansvar för omkring 50
biografer.
FILMERNA

reserverat för dig!

Alltid bästa platserna
med Teaterkort!
fyra föreställningar 1000 kr , ungdom 400 kr
teaterkortet köper du här:
www.stadsteatern.goteborg.se/teaterkort
eller i biljettkassan: 031-708 71 00

HAN

SYFTAR

närmast på är Kay Pollaks
uppföljare Så ock på jorden,
Lisa Siwes romantiska komedi Glada hälsningar från
Missångerträsk med Martina Haag och Ola Rapace och
dokumentären om Ingrid
Bergman, Jag är Ingrid.
– Det är synd att det blir så
trångt på höstarna. Det är ett
stort problem att filmbranschen ”dör” i slutet av mars
i Sverige, i alla fall när det
gäller vuxenfilm, säger Tove
Björkander.
GIVETVIS ÄR OCKSÅ årets julfilm, En man som heter Ove
en viktig film för att locka
publik och bättre på statistiken.
– Jag hoppas verkligen att
den blir bra. Vi tror också
mycket på Tsatsiki, farsan
och olivkriget, som går upp
i december.
Stora publikdragare i höst
blir också Spectre, där Daniel Craig åter spelar James
Bond, finalen i Hunger
games-serien och JJ Abrams
Star wars: Episode VII – The
force awakens.
– Jag tippar att Spectre
blir den mest sedda filmen
under hösten, säger Tove
Björkander.

MIRANDA SIGANDER
TT

Bild: ALEXANDER KALLAS

VÄNDER TRENDEN? Helena Bergström har samlat bland andra
Robert Gustafsson och Maria Lundqvist i sin kaosiga julkomedi
En underbar jävla jul.

Fakta: Höjdpunkter
i biohösten

* Insidan ut. Pixars senaste
Premiär: 28 augusti.

* Så ock på jorden. Medryckande körsång och starka
känslor när Kay Pollak och
Frida Hallgren är tillbaka
med en uppföljare till succéfilmen Så som i himmelen.
Premiär: 4 september.
* Ett päron till farsa: Nästa
generation. Familjen Griswold semestrar vidare. Premiär:11 september.
* Glada hälsningar från
Missångerträsk. Martina
Haags roman har blivit till
romantisk komedi. Premiär:
25 september.
* Everest. Äventyrligt
bergsklättrardrama i 3D
med stjärnor som Jake Gyllenhaal, Keira Knightley och
Robin Wright i rollistan. Premiär: 25 september.
* Black mass. Johnny Depp
spelar den ökända maffioson
Whitey Bulger, som börjar
samarbeta med FBI. Med
Benedict Cumberbatch och
Dakota Johnson. Premiär: 25
september.
* Irrational man. Woody
Allen är på sitt mest lekfullt
pessimistiska humör. Med
Joaquin Phoenix och Emma
Stone. Premiär: 2 oktober.
* LasseMajas Detektivbyrå
– Stella nostra. Sista delen
i trilogin om den unga, fiffiga, detektivduon Lasse och
Maja. Premiär: 16 oktober.
* Det vita folket. Lisa Aschan (Apflickorna) är tillbaka
och låter Pernilla August och

Vera Vitali spelar människor
på Förvaret, en plats där
människor blir inlåsta. Premiär: 30 oktober.
* Spectre. Bond tar upp
jakten på brottssyndikatet
Spectre. Daniel Craig axlar
åter rollen som 007 och som
hans nemesis dyker Christoph Waltz upp. Premiär: 6
november.
* En underbar jävla jul. Helena Bergström regisserar en
komedi full av folkkära skådepelare, som Robert Gustafsson och Maria Lundqvist.
Premiär: 13 november.
* Hunger games: Mockingjay – del 2. Lekarna är över
och finalen är här. Panem
står på gränsen till revolution och nu är det upp till
bevis för Katniss. Premiär:
18 november.
* Creed. Ett nytt kapitel
i historien om boxaren Rocky.
Nu handlar det om den unge
Adonis Creed, son till Rockys
gamla vän och rival Apollo
Creed. Med Michael B Jordan
och Sylvester Stallone. Premiär: 4 december
* Star Wars: Episode VII –
The force awakens. George
Lucas skapelse tar klivet in
i framtiden, JJ Abrams regisserar. Med Harrison Ford,
Mark Hamill, Carrie Fischer
och Max von Sydow. Premiär: 16 december.
* En man som heter Ove.
Årets svenska julfilm handlar
om en surgubbe, personifierad av Rolf Lassgård. Hannes
Holm har gjort film av Fredrik Backmans bästsäljare.
Premiär: 25 december.

