Trailers, nyheter och mycket
annat finns på vår Facebook-sida

Animerad familjefilm, svenskt tal

Animerad Sci-Fi, 7 år, engelsk text

Animerad Sci-Fi drama, 7 år, svenskt tal

Kl. 10.00 – 11.30

MIN GRANNE TOTORO

Kl. 11.45 – 12.10

VOICES OF A DISTANT STAR

Kl. 12.30 – 14.20

1988 - Hayao Miyazaki
En älskad klassiker! För att kunna bo
nära sin sjuka mor flyttar familjen till
landet. Där väntar ett äventyr som bara
kan upplevas av barn! Möten med små
och stora varelser som kommer att
förändra din syn på världen. Fantastisk!

2003 - Makoto Shinkai
Mecharobotar och aliens i en kortfilm
i rymden där kärleken verkligen sker
på distans. Makoto Shinkais första film
gjord i sitt eget sovrum! Inspirerande
och mycket imponerande. Vad stoppar
dig att göra en alldeles egen film?

2016 - Makoto Shinkai
När Taki och Mitshua drömmer så är de
i varandras kroppar. Efter att den första
chocken lagts sig så försöker de istället
att kommunicera och utforska sina nya
möjligheter. En vacker och tankeväckande film för alla!

Dramakomedi, 7 år, engelsk text

Drama, 11 år, engelsk text

Klassisk komedi, 11 år, engelsk text

Kl. 14.30 – 16.15

Kl. 16.30 – 18.40

Kl. 18.45 – 20.40

2012 - Shinobu Yaguchi
Några dagar innan den årliga robotmässan då tre anställda på företaget Kimura
Electrical skall presentera sin nya robot
slår olyckan till. En komedi fylld av
stressade nördar, en egensinnig gubbe
och robotar. En skrattfest att se!

2017 - Naoko Ogigami
Tomo 11 år överges av sin mor och
får istället flytta till sin morbror som
bor med sin nyfunna kärlek Rinko, en
transgender kvinna. En vacker film om
vänskap och att vara sann mot sig själv i
en värld som inte alltid är så tillåtande.

1985 - Jûzô Itami
Världens första nudelwestern! Två
lastbilschaufförer bestämmer sig att
hjälpa en änka att bli en mästare på att
laga Ramen. Starten på en jakt efter
”den gamla mästaren” och det perfekta
receptet. En klassiker av världsklass!

ROBO-G
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YOUR NAME
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LEKSANDS SPARBANK KL. 11.30–16.00

Kult action, 15 år, engelsk text

Kl. 21.00 – 22.30

LOVE AND OTHER CULTS
2017 - Eiji Uchida
Ai har växt upp i en galen sekt, hoppat
av skolan och hittat kärleken hos
wannabe gangstern Ryota som svär att
skydda henne. Svart komedi om missfits och galna karaktärer i en småstad.
En trashy coming-of-age film baserat på
en sann historia.

Aktiviteter för barn och unga. MINI-COSPLAY
kom utklädd. POKEMON TOURNAMENT
lär dig spela med samlarkort. MANGA
WORKSHOP lär dig teckna manga. LEGO
SPINNERS bygg och vinn fina priser!
Fler aktiviteter kommer!

GÅRDSCAFÉET GC BAR KL. 15.00–01.00
JAPANSK WHISKY provning. RAMEN Chef
Sato serverar fantastisk japansk nudelsoppa.
Boka på GC maila eller ring. Prova SAKE OCH
JAPANSK ÖL. Live musik av MIKE & BYOON.
Prova på och sjung KARAOKE. Dansa loss till
musik av Dj MIKE WASABI.

Experimentellt drama, 15 år, engelsk text

Kl. 22.45 – 24.00

ANTIPORNO

2016 - Sion Sono
Den unga konstnären Kyoko skapar
kaos för alla hon möter. Värst behandlar
hon sin äldre assistent Noriko som hon
rutinmässigt förnedrar. Eller vad är det
som egentligen sker? En film om sex
och förtryck, sensualitet och hyckleri,
verklighet och fantasi.

