Franska Film Festivalen 2019
4 april - 6 april på CNEMA

4/4 17:45

GASPARD VA AU MARRIAGE /
GASPARD AT THE WEDDING

”Är du rädd för djur?” frågar Gaspard sin
blivande följeslagare till pappans bröllop.
När hans far blir omgift, måste Gaspard
återvända hem till familjens zoo. Rädd för
att ta itu med sina syskon, övertygar han en
främling, Laura, att vara hans dejt.

Längd: 1 h 43 min | Regi: Antony Cordier
Genre: Komedi | Text: Engelska

4/4 20:00

L’ECHANGE DES PRINCESSES /
THE ROYAL EXCHANGE

Året är 1721 och Philippe d’Orléans, Frankrikes Regent, har en djärv idé. Louis XV är
11 år och blir snart kung och ett utbyte av
prinsessor skulle sluta fred med Spanien efter flera år av krig som har tömt både kungarikenas koffertar. Således gifter han sin
12-årig dotter, Mademoiselle de Montpensier, med Spaniens tronarvinge, i utbyte ska
Louis XV gifta sig med Spaniens Infant, den
4-åriga Mariana Victoria.

Längd: 1 h 40 min | Regi: Marc Dugain | Genre:
Drama | Text: Engelska

5/4 20:15

SAUVAGE

Leo är 22 år och säljer sin kropp för pengar.
Männen kommer och går, men han är kvar,
och längtar efter kärlek. Han vet ännu inte
vad framtiden har att erbjuda. Han ger sig
av. Hans hjärta slår hårt.
Obs! Varning för starka scener. Filmen har
18-års gräns i Frankrike
Längd: 1 h 39 min | Regi: Camille Vidal-Naquet
| Genre: Dramathriller | Text: Engelska

PRISER:

6/4 16:00

CARRÉ 35 / PLOT 35

I den här poetiska dokumentären utforskar
den franska skådespelaren Éric Caravaca
sin egen familjehistoria. Ett undersökande
om en familjs undangömda skuld och skam
i en politisk brytningstid där regissören
lyckas fånga spåren av Frankrikes koloniala
historia och väva samman det med sin egen
familjs olycka i en tid då fler frågor än i dag
var tabu. Vad hände egentligen med hans
föräldrars första barn, Christine, som dog
vid 3 års ålder i Algeriet innan han föddes?
Längd: 67 min | Regi: Éric Caravaca | Genre:
Dokumentär | Text: Engelska

Ordinarie pris: 80 kr
3 st filmer: 220 kr
5 st filmer: 350 kr
Medlemmar i Alliance Française: 65 kr
3 st filmer: 180 kr
5 st filmer: 280 kr

Boka/Köp biljetter på www.cnema.se eller i biljettkassan under öppettider.
info@cnema.se | 011 - 15 15 15 | Kungsgatan 56 | Norrköping

5/4 17:45

LA PROMESSE DE L’AUBE /
PROMISE AT DAWN

Romain Gary levde ett extraordinärt liv.
Från den svåra barndomen i Polen, via
tonåren i Nice, till äventyren som pilot under andra världskriget. Hela livet var han
starkt påverkad av sin mamma Nina. Det
var den galna kärleken från den älskvärda och excentriska mamman som gjorde
honom till en av 1900-talets stora författare – med ett liv fullt av oväntade vändningar, passioner och mysterier. Men den
gränslösa kärleken till mamman blev också en börda genom hela Romain Garys liv..
Längd: 2 h 10 min | Regi: Éric Barbier | Genre:
Drama | Text: Engelska

6/4 17:45

NOS BATAILLES/
NÄR LIVET VÄNDER

Olivier gör sitt bästa för att bekämpa orättvisa på jobbet, som tar stor del av hans tid
från familjen. Men från en dag till en annan
när hans fru Laura överger familjen och deras gemensamma hem, blir han ensam kvar
att jonglera mellan barnens behov, vardagens sysslor och hans jobb. Han blir tvungen att möta ett nytt ansvar och får kämpa
för att hitta balansen i sitt nya liv. För Laura
verkar inte komma tillbaka.
Längd: 1 h 38 min | Regi: Guillaume Senez |
Genre: Drama | Text: Svenska

