
Badjävlar (1971) kl 10.30 Spelfilm • Barntillåten • 60 kr • Regi: Christian Lund Manus: Lars Molin 
Semestertider på landsbygden. Invaderande sommargäster drabbar samman med ortsbefolkningen, allt 
utan hämningar. Den tidigare så radikala socialdemokratiska kommunfullmäktigeledamoten har helt tappat 
sina visioner och accepterar helt att området omvandlas till en turistort för de rika. Trubadurerna Bengt Sändh och 
Finn Zetterholm kommenterar händelseförloppet med små käcka sånger. Filmen väckte stora rabalder när den 
hade premiär och uttrycket badjävlar blev ett begrepp med Ernst Günther som avskräckande exempel. 

Saxofonhallicken (1986) kl 13.00 Spelfilm • 60 kr • Regi & Manus: Lars Molin
Stadshotellet i en svensk småstad har en stampublik. Men så en kväll dyker en nykomling upp - den frånskilda två-
barnsmamman Vera. Dansbandets saxofonist följer de tafatta kontaktförsöken mellan Vera och en handelsresande 
och beslutar sig för att hjälpa dem på traven.

Varghunden (2018) kl.16:00 Animerad familjefilm • Från 7 år • 60 kr • Regi: Alexandre Espigares
En ny animerad film baserad på Jack Londons äventyrliga och klassiska roman Varghunden, en berättelse som 
utforskar relationen mellan människan, naturen och djuren. Alla talar svenska.

Den blomstertid nu kommer (2018) kl. 18.30 • Thriller • Från 15 år • 80 kr 
Regi: Victor Danell och Crazy Pictures
Samtidigt som Sverige hamnar under en mystisk attack tvingas Alex tillbaka till sin barndomsby. Där måste han 
försonas med sin far och sin ungdomskärlek, Anna, medan de gemensamt kämpar för att överleva.

First Man (2018) kl. 21.00 • Från 11 år • 80 kr • Regi - Damien Chazelle
Efter den flerfaldigt Oscarbelönade jättesuccen La La Land, samarbetar regissören Damien Chazelle och 
skådespelaren Ryan Gosling igen med First Man, den spännande historien om hur NASA landsatte en man 
på månen, med fokus på Neil Armstrong och åren 1961-1969.
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Den tatuerade Änkan (1998) kl 10.30 • Spelfilm • Barntillåten • 60 kr • Regi: Lars Molin 
Filmen är en komedi om det något försenade tonårsupproret. Berättelsen handlar om Ester - en kvinna i övre 
medelåldern med vanan att skämma bort såväl sin bufflige man som barn och barnbarn. Mitt i julfirandet dör 
Esters faster. Det blir början till uppbrott och ett nytt liv för Ester.

Goliat (1986) kl 13.00 Drama • Från 15 år • 60 kr • Regi: Peter Grönlund 
Kimmies far Roland ska snart inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Med Roland borta måste Kimmie axla 
rollen som familjeförsörjare och ta över sin pappas kriminella affärer. En uppgift han vare sig är redo för eller har 
vilja att anta. Det sociala arvet är dock tungt i släkten Henebro, där manlighet och stryka mäts i förmågan att 
vinna alla strider, något som Kimmie aldrig lyckats med. 

Small Foot (2018) kl.16:00 Familjefilm •  Barntillåten • 60 kr •  Regi: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig 
Nu vänds den legendariska myten om Bigfoot upp-och-ner när den unga och energiska Yetin plötsligt hittar 
något som han inte trodde existerade, en människa! Nyheten kring denna ”smallfoot” ger honom berömmelse 
och kanske finns det nu en chans att få flickan i hans drömmar. Men samtidigt skapar nyheten kaos i det lilla 
Yeti-samhället över vad mer som kan tänkas gömma sig där ute i den stora vida världen, bortom deras egna lilla 
snötäckta by. Smallfoot är berättelsen om vänskap, mod och lyckan över att upptäcka nya ting! Det här blir yeti-kul! 

Sky Scraper (2018) kl. 18.30 • Action •  Från 15 år • 80 kr • Regi: Rawson Marshall Thurber 
Internationella ikonen Dwayne Johnson spelar f.d. FBI-agenten och krigsveteranen Will Sawyer som jobbar med 
säkerheten för skyskrapor. Will är i Kina på jobb när världens högsta och mest säkra byggnad plötsligt fattar eld 
och han misstänks skyldig till händelsen. Efterlyst måste Will hitta den skyldige, rentvå sitt namn och rädda sin 
familj som är instängd i byggnaden? på andra sidan elden. 

Den 12:e Mannen (2018) kl. 21.00 • Verklighetsbaserad, Krigsfilm • 80 kr• Regi - Harald Zwart  
Året är 1943 i Tromsø, högt upp i Norge. På en fiskebåt gömmer sig tolv norska motståndsmän när de plötsligt 
överraskas av tyska soldater. Striden är snabbt över och männen oskadliggörs. Alla utom en. Barfota, skott-
skadad och genomvåt lyckas Jan Baalsrud undkomma i den hänsynslösa och iskalla terrängen. Med Gestapo i 
hälarna flyr Baalsrud mot Sverige i en jakt som varar i dagar, veckor och slutligen månader, samtidigt som ryktet 
om hans hjältemod sprids över bergen och gör honom till en symbol för motståndet mot nazisterna. 

Tisdag 30/10-2018

Sponsorer:
Inger och Åke Wikström

Bröderna Lundin Entrep.
Sollefteå Kommun

Medborgarkontoret Ramsele
Let´s Design
Rafna Dental

Marias Klippstudio
Hörnquist Elektriska AB

Stiftelsen Arkiv & Kulturhus i Ramsele
Monas Salong Ramsele
Sven Olssons Åkeri AB

Bröderna Edmo AB
Medborgarkooperativet Edsele

ICA Nära Ramsele
Bysses Bergsprängning AB

Rafna Pizzeria
Restaurang Solporten

Ramselebladet
Film Västernorrland

Ungdomsgården på Faxen driver café dagtid under festivalen.
Fredag & Lördag kommer Restaurang Solporten att leverera biobuffé,
måste förbokas på 070-299 02 05!



Tisdag 30/10-2018

Kunglig Toalett (1986) kl 10.30 Spelfilm • Barntillåten • 60 kr• Regi och Manus: Lars Molin
Filmen utspelar sig i en liten kommun dit kung Carl XVI Gustaf skall anlända på sin Eriksgata. Det blir hög press 
på kommunen med förberedelserna inför kungabesöket med sång, musik, mat, kulturella inslag och annat. Alla 
tycks ändå vara nöjda med att kungen ska komma, utom en - Egon Karlsson, vice kommunalråd och medlem i 
Republikanska klubben. Karlsson försöker få sin fru och sina partivänner inom Socialdemokraterna att avstyra 
det dyra kungabesöket men möts av oförståelse. Alla i kommunen ser fram emot besöket, inte minst ägaren till 
ortens stora industri som ser chansen att få affärsbekanta från Japan att besöka honom för att träffa drottning Silvia. 

Miraklet i Viskan (2015) kl 13.00 • Från 7 år • 60 kr • Regi: John O Olsson 
Bjarne driver en flyttfirma tillsammans med sin fru Malin, men det går knackigt och de behöver låna pengar. På 
andra sidan älven bor Bjarnes svärfar Halvar. De två har aldrig dragit jämnt, vilket bottnar i en 20-årig konflikt 
fylld av förflugna ord, tjurig stolthet och envis prestige. För att rädda firman ser Malin ingen annan utväg än att 
gå över älven för att be Halvar att borga för lånet. Ett beslut hon kommer att ångra djupt. 

Mary & häxans blomma (2018) kl.16:00 Barnfilm • Från 7 år • 60 kr • Regi: Hiromasa Yonebayashi 
Mary är en vanlig flicka som tillbringar sommarlovets sista dagar hos en äldre släkting på landet. Uttråkad följer 
hon efter en katt som leder henne djupt in i skogen. Där finner hon en kvast fastvuxen i ett gammalt förvridet 
träd och blå lysande blommor vid trädets fot. När hon plockar en av blommorna flyger plötsligt kvasten iväg med 
henne och katten till en mystisk färgglad stad ovan molnen

Alpha (2018) kl. 18.30 • Drama Från 11 år • 80 kr • Regi: Albert Hughes  
Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en man och lämnas för att dö. När han vaknar upp är 
han själv och allvarligt skadad, och för att överleva måste han navigera den ogästvänliga, oförlåtande vildmar-
ken. En ensam varg, också övergiven av sin flock, blir mannens enda sällskap och allierade i kampen mot oräk-
neliga faror och odds som starkt talar emot att de ska hinna hem före den livsfarliga vintern anländer. 

BlacKkKlansman (2018) kl. 21.00 • Drama Från 11 år • 80 kr • Regi: Spike Lee 
Från den visionära filmskaparen Spike Lee kommer nu den otroliga men sanna historien om en amerikanske 
hjälte. Det är tidigt 70-tal - en kaosartad tid kantad av slaget om medborgliga rättigheter. Ron Stallworth blir den 
första kriminalaren med afroamerikansk bakgrund på Colorado Springs-polisstation. Årets viktigaste film.
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Kejsaren av Portugallien (1992) kl 10.30 • 60 kr • Regi och Manus: Lars Molin 
Torparen Jan och hans hustru Kattrina får en dotter. Jan är överväldigad av faderskärlek och dottern får namnen 
Klara Fina Gulleborg. Men när Klara blivit vuxen far hon till Stockholm för att hjälpa föräldrarna att behålla sitt 
torp. Så småningom kommer pengar men Klara själv kommer inte hem igen. Jan blir tokig av saknad och inbillar 
sig att dottern blivit kejsarinna av Portugallien och han själv kejsare.

Mannen som lekte med elden (2018) kl 13.00 • Från 11 år • 60 kr • Regi: Hans Georgsson
Mannen som lekte med elden” handlar om journalisten och författaren Stieg Larsson och hans arbete med att 
kartlägga den moderna högerextremismen i Sverige under 80- och 90-talet.

Show Dogs (2018) kl.16:00 Komedi • Barntillåten • 60 kr • Regi: Raja Gosnell 
En familjekomedi om ett osannolikt detektivpar. För att kunna lösa sitt största fall någonsin, jobbar en detektiv 
(Arnett) och hans hund-partner ( Chris ”Ludacris” Bridges) under täckmantel på världens mest exklusiva hundutställning. 

The Equalizer 2 (2018) kl. 18.30 • Action • Från 15 år • 80 kr • Regi • Antoine Fuqua 
I Denzel Washington första uppföljare någonsin återser vi honom som Robert McCall. Han skipar en obeveklig 
rättvisa för de utsatta och förtryckta - men hur långt kommer han att gå när det gäller någon han älskar? 

Johnny English (2018) kl. 21.00 • Från 7 år • 80 kr • Regi: David Kerr 
Tredje delen i den underhållande serien om Johnny English Rowan Atkinson återvänder som den mycket äls-
kade men otursdrabbade hemliga agenten. Det nya äventyret börjar när en cyberattack avslöjar identiteten på 
alla agenter i Storbritannien, och gör den pensionerade Johnny English till underrättelsetjänstens sista hopp och 
djupdyker i att hitta superhackern.
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Bomsalva (1978) kl 10.30 • 60 kr • Manus och Regi: Lars Molin
Bomsalva bygger på den första av Molins nio romaner. Han regisserade tre filmer efter egna texter, men det 
var tv-dramatiken som gjorde honom till en av Sveriges mest folkkära regissörer: Saxofonhallicken, Tre kärlekar, 
Potatishandlaren och Den tatuerade änkan. Året är 1977. Miljön är ett stort kraftverksbygge i övre Norrland. 

Papillon (2018) kl 13.00 • Drama, Verklighetsbaserad • Från 15 år • 60 kr • Regi: Michael Noer  
Denna nyinspelning av klassikern från 1973 är baserad på en sann historia och en bästsäljande bok. 
Henri ”Papillon” Charriere döms till livstids fängelse för ett mord han inte begått och skickas till straffkolonin 
i Franska Guyana. Han har bara ett mål: Att fly. 

Pettson & Findus flyttar hemifrån (2018) kl.16:00 • Barntillåten • 60 kr
Findus hoppar runt i sin nya säng varje natt så att stackars Pettson inte kan sova. För att få lite ro bygger 
Pettson ett hopp-och-lekrum till Findus ute i uthuset bredvid. Det visar sig att Findus älskar sitt nya rum 
och friheten det ger så mycket att han bestämmer sig för att flytta dit permanent.

Mille 22 (2018) kl. 18.30 • Action • Från 15 år • 80 kr • Regi: Peter Berg 
Ett elitförband med amerikanska underrättelseoffierer får hjälp av en hemlig taktisk specialstyrka i ett försök att 
smuggla en ljuskygg och hemlig polis som sitter på väldigt känslig information som kan skada rikets säkerhet. 

Bohemian Rhapsody Sverigepremiär (2018) kl. 21.00 • Barntillåten • 100 kr 
Regi: Bryan Singer
En hyllning till Queen, deras musik och enastående sångare Freddie Mercury, som trotsade stereotyperna, rev 
upp konventionerna och blev en av världens mest älskade underhållare. Filmen följer bandets explosionsartade uppgång. 
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Ivar Kruger (1998) kl 10.30 • Spelfilm • Barntillåten • 60 kr •   Regi: & Manus: Lars Molin  
En dramatisk skildring av de turer som ledde till den berömda Kreugerkraschen. Ivar Kreuger var en affärsman som 
påverkade en hel värld och vars öde fortfarande är höljt i dunkel. Filmatiseringen speglar också Kreugers kärleks-
historia med den gåtfulla finskan Tuula.

Midvinterduell (1983) kl 14.00 • Spelfilm • 60 kr • Regi & Manus: Lars Molin
Filmen skildrar en envis lantbrukare som vägrar anpassa sig till nya regler som kräver att han ska lämna sin mjölk 
på byns gemensamma mjölkpall i stället för sin egen. Mjölkbilsföraren står på hans sida och hämtar den mjölk han 
fortsätter att ställa ut på sin mjölkpall.
Områdets vägförvaltning gör dock allt för att tvinga honom till underkastelse, och låter plogbilen förstöra mjölkpal-
len upprepade gånger. Duellen stegras alltmer, tills lantbrukaren en natt bygger upp sin mjölkpall än en gång, men 
denna gång med en kärna av armerad betong. När plogbilen nästa dag kommer för att åter förvandla mjölkpallen till 
kaffeved får föraren sitt livs överraskning.

Lustiga Småkryp (2018) kl.16:00 Animerad familjefilm • Barntillåten • 60 kr • Regi: Arnaud Bouron, 
Antoon Krings 
När Apollo, en rolig och godhjärtad kringresande underhållare till syrsa en dag slår sig ner i en liten by där en 
massa lustiga småkryp bor, tar det inte lång stund förrän han har vänt upp och ner på allt i byn och dess kungarike.

The Darkest Mind (2018) kl. 18.30 • Thriller, Science Fiction • Från 11 år • 80 kr • Regi: Jennifer 
Yuh Nelson Efter att en smitta utrotat närmare 98% av barnen i USA, utvecklar de resterande överlevande barnen 
övernaturliga krafter och placeras i bestraffningsläger. När en 16-årig tjej rymmer från sitt läger ansluter hon sig 
till en grupp andra tonåringar som är på flykt från regeringen. THE DARKEST MINDS är baserad på den välkända 
bokserien skriven av Alexandra Bracken. 

Halloween (2018) kl. 21.00 • Från 15 år • 100 kr • Regi: David Gordon Green 
Jamie Lee Curtis återvänder till sin ikoniska roll som Laurie Strode. För sista gången konfronteras hon med den 
maskerade figuren Michael Myers som jagat henne sedan hon med nöd och näppe undkom honom under Hal-
loweennatten för fyra decennier sedan. 
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Lördag 3/11-2018

Potatishandlaren (1996) kl 10.30 • Spelfilm • Barntillåten • 60 kr • Regi: & Manus: Lars Molin 
Märta är en medelålders kvinna som fortfarande bor tillsammans med sin far, änklingen Johansson, på dennes 
bondgård. Johansson oroar sig över att Märta aldrig skall hitta en make. Men så en dag kommer potatishandla-
ren Sture till gården ...Filmen sponsras av Brorssons Åkeri AB.

Rekonstruktion Utöya (2018) kl 13.00 • Dolumentär • Från 11 år • 60 kr • Regi: Carl Javér 
Rakel, Mohammed, Jenny och Torje överlevde en av vår tids mest omfattande och brutala terrorattacker. Nu 
samlas de i en tom filmstudio i Nordnorge. Där ska de under två veckor, tillsammans med 12 andra ungdomar, 
återvända till 22 juli 2011. Dagen då ett fascistiskt korståg mot det öppna, mångkulturella och demokratiska 
samhället tog 69 liv. De fyra överlevarna återskapar smärtsamma, ångestladdade minnen för att de är övertygade 
om att det är viktigt. För dem själva, för oss andra, för samtiden, för framtiden. Filmen visas i samverkan med 
Röda Korset Ramsele.

Christoffer Robin & Nalle Puh (2018) kl.16:00 • Animerad familjefilm • Från 7 år • 60 kr 
Regi: Marc Forster Christoffer Robin, den lilla pojken som en gång i tiden älskade att ge sig ut på äventyr i Sju-
milaskogen, blivit vuxen. Men han känner sig vilsen i vuxenvärlden och nu måste hans barndomsvänner, Nalle 
Puh, Nasse, Ior och Tiger, ge sig ut i vår värld för att hjälpa Christoffer Robin hitta tillbaka till den omtänksamme 
och lekfulle lille pojken som fortfarande finns inom honom. 

Yrrol  (1994) kl. 18.30 • Komedi • Från 15 år • 80 kr • Regi - Victor Danell och Crazy Pictures
Yrrol tar sin början i Antikens Grekland, 490 år f.Kr. Vi möter de två filosoferna Leif G.W. Platon och Theresi-
as, spelade av Johan Ulveson och Claes Månsson. Platon ställer sig här frågan varför människan alltid ska 
anstränga sig ”till det yttersta för att kommunicera med varandra”. Då visar Theresias upp sin vision om hur 
världen kommer att se ut 2 484 år senare (1994), i ett land ”långt upp i norr” (Sverige). Sedan följer en rad olika 
sketcher med ett stort antal olika figurer och personligheter, som egentligen inte har någon direkt koppling till 
varandra. 

Lyrro (2018) kl. 21.00 • Komedi • Från 11 år • 80 kr • Regi: Peter Dalle 
LYRRO - IN OCH UTVANDRARNA är en sketch-artad film som handlar om att: Människan har alltid varit på väg. 
Ibland flyende från något men ofta också sökande efter något annat. Kanske är det bättre någon annanstans 
och kanske blir vi också bättre människor om vi får möjligheten att leva på en plats längre bort? 
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