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Gör barn 1
till stjärnor
nen
Patrice Wilson är mannen bakom Youtubefenome
med
ng”
givi
nks
”Friday” med Rebecca Black och ”It’s tha
i Sverige.
Nicole Westbrook. Nästa år vill han hitta artister

Rebecca
Black.

VILL ATT ALLA
SKA HA RÅD
Namn: Patrice Wilson.
Ålder: 33 år.
Bor: I Huntington Beach,
Kalifornien.
Familj: Gift.
Gör: Låtskrivare, producent, artist.
Aktuell: Med låten ”It’s
thanksgiving” med Nicole
Westbrook som visats nära
13 miljoner gånger på
Youtube.
Bakgrund: Står bakom ”Friday” med Rebecca Black
som visats över 44 miljoner
gånger på Youtube. Driver
företaget PMW Live som
letar upp barntalanger genom audition. Tar mellan
26 000 och 46 000 kronor
för att skriva en låt och göra en musikvideo till en ny
talang. ”Jag skulle kunna ta
mer betalt men jag vill att
alla unga som kämpar ska
ha råd.

Senaste succén handlar om Thanksgiving

Hör senaste näthiten

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

Efter en låt om fredag och om Thanksgiving ligger det nära till hands att tro att Patrice Wilson ska släppa en jullåt. – Alla tycker att
jag borde släppa en jullåt men det känns så förväntat. Jag vill överraska folk så jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra med
det ännu, säger han.

”It’s thanksgiving” med Nicole Westbrook, 12, har visats nära 13 miljoner gånger
på Youtube, hur känns det?
– Det känns toppen. Det
är något jag har velat åstadkomma igen bara för att visa skeptikerna att min formel fungerar, att jag kunde
skapa en till succé efter Rebecca Black, säger Patrice
Wilson till Metro.
Vad tycker du om att ABC:s
”Good morning America”
har kallat den för ”den nya
sämsta låten någonsin”?
– Det är ingen överraskning för mig. Jag förväntade
mig att folk skulle jämföra
den med ”Friday” eller tycka
att den var sämre. Den sätter
sig på huvudet och folk älskar att hata den men i själva
verket så gillar de den i smyg.
Vem av dina adepter kommer att bli nästa nätsuccé?
– En ny grupp med två
nioåriga tjejer som heter
Tweenchronic som jag har
tänkt lansera i slutet av december eller början av januari. Jag har en stark känsla
av att de kan bli nästa stora
sensation. Mitt mål är att
göra en låt som kan slå Psys
”Gangnam style” och bli
den mest sedda videon på

Youtube. Därför innehåller
Tweenchronics video en
dans som alla kan dansa till.
Hur tänker du kring att lansera barn som artister och
den negativa kritik de kan
möta?
– Jag pratar med föräldrarna och säger att efter Rebecca Black genererar mitt
namn negativa kommentarer. ”Är ni redo för det? Vill
ni att jag stänger kommentarsfältet?” Elaka kommentarer kan påverka barn.
Varför är du med i alla
musikvideor?
– Det började med att en
av mina artister frågade om
jag kunde rappa i hennes video eftersom jag är en artist
själv. Sedan har det fortsatt,
det är min signatur nu. Om
P Diddy kan rappa i sina videor kan jag också det.
Vad blir nästa steg för dig?
– 2013 ska mitt företag
satsa på att hitta artister internationellt. Sverige är ett
land som vi planerar att
komma till. Vi vill kunna
säga: ”Vi hittade en artist i
Sverige som blev en succé
på nätet”. Jag vill också göra
en tv-serie om hur vi hittar
nya artister. EMMA BJÖRKMAN

TALANGER

Patrices
fem
favoriter
Listar tidernas
bästa barnstjärnor

Michael Jackson

– Lille Michael var fantastisk.
Jag såg upp till honom. Han
lyckades fortsätta vara relevant
även som vuxen.

BARE MINERALS
440 KR

Macaulay Culkin

– Trots att det inte har gått så
bra för honom i vuxen ålder var
han en av mina favoritbarnskådespelare.

Willow Smith

– Hon är ganska cool. Jag gillar
hennes låt ”Whip my hair”, den
är repetitiv.

Så bär du 2
röda läppar
NOUBA

DUWOP

195 KR

395 KR

VIVA LA DIVA
70 KR

Bow Wow

– Han blev känd under en
period när det inte fanns några
unga rappare. Många gillade
honom – jag lyssnade på
honom när jag körde bil.

Justin Bieber

– Jag är en ”belieber”. Han är
väldigt talangfull och har gått
igenom samma sak som mina
artister, mött mycket kritik, men
i dag är han en av de största.

HÖGSÄSONG FÖR
RÖDA LÄPPAR
Börja med att skrubba bort döda hudceller med en frottéhandduk. Återfukta alltid läpparna med ett serum efter en
peeling. Måla sedan med en
grön vaxpenna runt läppkonturen, detta förhindrar läppstiftet
från att blöda ut och neutraliCLARINS
serar de röda pigmenten. För
165 KR
att få en intensivare – och mer
hållbar – färg lägger du läppstiftet i två omgångar med ett
lager transparent puder emellan. Addera den lilla
FLER SHOPPINGTIPS OCH svarta, ett par svindlande klackar och du redo
BLOGGAR PÅ METROMODE.SE för jul- och nyårsfesten!
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KEVIN MAZUR/ALL OVER PRESS

Paul McCartney på scen med Nirvana

Se giganterna spela ihop

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

Här spelar Nirvana igen

3

Här återförenas Nirvana – och får sällskap av sir Paul McCartney.
På en välgörenhetskonsert för offren för orkanen Sandy i New
York i onsdags kväll klev ex-Beatlen upp på scenen tillsammans
med de forna Nirvanamedlemmarna Dave Grohl, Krist Novoselic
och Pat Smear. Tillsammans spelade de den nya låten ”Cut me
some slack”, skriver The Guardian. METRO

PREMIÄR
IMORGON!

Berrys män
har enats 4
efter fajten
Halle Berrys före detta pojkvän Gabriel Aubry kommer
inte att åtalas för det slagsmål som utbröt mellan honom och Berrys nuvarande
sambo, Olivier Martinez. Enligt TMZ har alla inblandade
parter lyckats enas och
ärendet behöver därmed inte tas upp i rätten.
Det var när Aubry under
thanksgivinghelgen
kom
hem till Halle Berry och Oli-

AP/SCANPIX

vier Martinez för att lämna
sin och Berrys gemensamma dotter som ett våldsamt
gräl utbröt.
Båda männen fick föras
till akuten för omplåstring,
och fotomodellen Aubry
blev misstänkt för misshandel.
Halle Berry och Gabriel
Aubry har en infekterad
vårdnadstvist om fyraåriga
Nahla bakom sig. TT SPEKTRA

”DET ÄR EN
FANTASTISKT
STARK FÖRNEDRING I DESS
BÄSTA MENING.”

AP/SCANPIX

TRE ÅR EFTER SKILSMÄSSAN FRÅN SKÅDESPELERSKAN ROBIN WRIGHT ÄR LIVET
FORTFARANDE SKAKIGT FÖR SEAN PENN.
FÖR TIDNINGEN ESQUIRE BERÄTTAR HAN
OM KÄNSLAN NÄR MAN SKILJER SIG.

5

”UNDERSKATTA ALDRIG
EN MANS FÖRMÅGA ATT
FÅ DIG ATT KÄNNA
SKULD FÖR HANS MISSTAG.”
MEN
RIHANNA PÅ TWITTER. HON SKRIVER INTE VEM HON SYFTAR PÅ
TIDIGARE I VECKAN HAR DET RAPPORTERATS OM EN FNURRA PÅ
KÄRLEKSTRÅDEN MELLAN HENNE OCH CHRIS BROWN.

Rihanna twittrar kryptiskt om
mäns manipulativa sida.

Sean Penn är fortfarande
knäckt efter skilsmässan.

Utges av Tidnings AB Metro, ett företag inom Metro International SA. Ansvarig utgivare Linus Paulsson. Bilagechef Pontus Hammarlund.
Grafisk form Christofer Ahlqvist. Telefon 08-402 20 30. Postadress Box 45075, 104 30 Stockholm. E-post noje@metro.se Innehållet lagras/publiceras
elektroniskt. Förbehåll mot detta accepteras i princip ej. För obeställt material ansvaras ej. Betygskalan 55555 Fem Glober är högsta betyg.

TÄVLING!
Scanna koden &
tävla om biljetter
BILJETTER
040–20 85 00
0775–700 400
www.malmoopera.se
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AMY SUSSMAN/SCANPIX

3 NÖJEN I HELGEN
LUNDS STUDENTTEATER

Lunds studentteater sätter upp ”Blodsbröllop”, premiär i morgon.

Livefavoriter,
talanger, blod

SÅNGERSKOR
TILLSAMMANS

Album: ”Det kunde lika
gärna varit jag – en salig
samling sångerskor #1”.
Artister: Cookies N Beans,
Sofia Karlsson, Helen Sjöholm, Louise Hoffsten,
Anna Stadling, Sonja
Aldén, Rigmor Gustafsson
och Frida Öhrn.

Anna Stadling och Helen Sjöholm sjunger tillsammans med Louise Hoffsten i låten ”Aftonpsalm” på nya skivan.

Konsert för Musikhjälpen

1

Konsert. Babel arrangerar en konsertkväll där alla entréintäkter går oavkortat till Musikhjälpen och årets
tema: Barnen i slummen har
rätt till rent vatten. Bland annat
kommer de charmiga livefavoriterna Billie The Vision & The
Dancers, det nya svenska
popundret Noonie Bao och enmannabandet Faråker att stå på
scenen. Dansa dig svettig med
ett gott samvete i kväll klockan
19 på Babel, Spångatan 38, Malmö. Entré: 100 kronor i dörren.

Skriver sånger för
2
medmänsklighet
Under juletider är det mycket fokus på familj, värme och
att vara tillsammans. Och det
är också den tid vi blir mer
benägna att hjälpa andra.
Några som vill göra det är
sångerskorna Anna Stadling
och Helen Sjöholm som är
två av de tio artister som ideellt medverkat på Frälsningsarméns album ”Det kunde lika gärna varit jag – en salig
samling sångerskor #1”.
– Det här är ett försök att
göra något bra för dem som
inte har det lika bra, säger
Anna Stadling som också är

initiativtagare till albumet.
På albumet finns också
sångerskor som Lousie
Hoffsten, Sofia Karlsson,
Sonja Aldén, Rigmor Gustafsson samt sångerskorna i
Cookies N Beans.
– Känslan i skivan är en
tillsammanskänsla. Det är
häftigt att det kan bli så
med olika artister och röster. Det finns ett hjärta hos
alla, säger Anna Stadling.
Med välgörenhetsskivan
vill artisterna lyfta fokus på
medmänsklighet och eftertänksamhet.

– Det handlar om oss, inte dem och vi. Det handlar
om en tid som är väldigt tuff
på många plan, säger Helen
Sjöholm och fortsätter:
– Jag tänker ofta att det
lika gärna kunde varit jag,
speciellt i labila perioder
när man får känslan att man
förlorar greppet.
Av albumets intäkter går
hälften till Frälsningsarméns sociala arbete för
hemlösa och utsatta i samhället.
– Vi ville göra något som
inte har det kommersiella syf-

BAMBOO CITY
Med 40 olika varm- och kallrätter.
Thailändsk, kinesiskt och japanskt.
Bla wok, sushi, dim sun, grillat
Inklusive dricka och kaffe.

79:-

SHOHREH ZARE/TT SPEKTRA

Mick Jaggers
brev till salu

Supermodell
väntar barn igen

Rolling Stones-sångaren
Mick Jaggers kärleksbrev
från 1969 har gått under
klubban. De tio breven såldes för motsvarande drygt 2
miljoner kronor, vid en
auktion på Sotheby’s i London under onsdagen, skriver Guardian. Jagger skrev
och skickade breven till sin
hemliga älskarinna, sångerskan Marsha Hunt, sommaren 1969. TT SPEKTRA

Fotomodellen Eva Herzigova ska bli mamma igen.
Hon och maken Gregorio
Marsiaj ska bli föräldrar
igen i maj, skriver The Telegraph.
Barnet blir småsyskon
till parets två tidigare barn,
femårige George och tvåårige Philipe. Eva Herzigova
var en av de stora supermodellerna på 90-talet.

1 års jubileum!

5 stora kvällsbuffér
Mongolian barbeque, asiatiskt, dim sun, sushi, fruktbuffé,
grillat & wokat. Över 50 olika varm- och kallrätter.

Ord pris 200:-

Jubileumspris 99:-
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Klubb. Dubstep,
drum and bass och
electro står på schemat när den tunga
elektroniska klubbmusiken åter
tar plats i Helsingborg. Med rötterna i förra årets succéklubb
Kalabalik kommer nu Klubb Ka-

Mongolisk, Thailändsk, Japansk& Kinesisk
restaurang. Störst i Malmö med exklusiv miljö.

Stora Nygatan 35, nära Gustav Adolfs torg 2. Bredvid Hotel Scandic mittemot Hansagallerian. Tel 040-30 48 88

4 stora lunchbufféer

tet. Och det är så bra att kunna ge en julklapp som går till
något bra, säger Anna Stadling som gärna vill se mer solidaritet bland människor:
– Att bara säga hej kan ju
räcka ibland. Det blir man
ju glad av.
Framöver jobbar Anna
Stadling med en coverskiva
på Johnny Cash-låtar som
kommer ut i mars 2013. Helen Sjöholm åker på turné
med Benny Anderssons Orkester nästa sommar och är
i övrigt mammaledig.

Blodsfejd på studentscen

Scen. Ett stundande
bröllop riskerar att
röra upp en ytligt
begraven blodsfejd.
I hettan kommer det
som förut varit osagt fram i ljuset och när bröllopet närmar
sig ställs allt på sin spets. Lunds
studentteater sätter upp pjäsen
”Blodsbröllop”, skriven år 1932
i Spanien av Federico García
Lorca – lika aktuell i dag som
då. Konsertsalen, AF Borgen,
Sandgatan 2, Lund. Premiär i
morgon klockan 16. Entré: 90
kronor.

Lokala talanger på klubb

Anna Stadling och Helen Sjöholm är två av rösterna på Frälsningsarméns
album ”Det kunde lika gärna varit jag – en salig samling sångerskor #1”. En
välgörenhetsskiva med tonvikt på medmänsklighet.

boom till The Tivoli. Lokala talanger och långväga gäster tar
över DJ-båset och dominerar
dansgolvet med allt från svängiga baktaktsbangers till det
wobbligaste av det wobbliga.
I kväll klockan 24, The Tivoli,
Hamntorget, Helsingborg. Entré: 80 kronor.

Ät så
mycket
!
du orkar

Firmafest • Shoppingmiddag • Familjeträff • Högtidsarrangemang

TA DEL AV DE
SENASTE TRENDERNA
PÅ METROMODE.SE

TT SPEKTRA
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EN BRA FESTKVÄLL BÖRJAR ...

Hemma hos mig med goda vänner, goda viner och goda
miner. Där stannar vi alldeles för länge innan vi åker taxi
till Möllan. Väljer ställe efter behag och plånbok. Jag gillar Jetzt. De har nice industriell inredning och ofta live-DJ.
Sedan kanske det händer något på Inkonst, Babel, Moriskan. Eller de ställen som inte tillhör det klassiska Malmöetablissemanget. Det gäller att hålla sig uppdaterad. Jag
är ingen vanemänniska och har egentligen inga stamställen.

&

proudly present

DANSAR TILL ...
Gammal soul, northern soul
och ny dansmusik. Klubb
214 22 på Inkonst spelar mycket tung, nyskapande dansmusik från UK. Annars är det Fukt
på Moriskan som anordnas av
några vänner. Spazio på
Smålands nation i Lund. Back
in the day hade vi ett Balkanröjband och spelade för kön
när Spazio hette Hacienda. Det
finns bra folk i Malmö, men
saknar en lite mer nyskapande
post-dubstep/UK bass klubb.

Fler bilder

Smarta stilar

Ladda ner PointCloud på App Store
och sikta mot bilden med mobilen

MALMÖ STADION
ONSDAG 10 JULI

LIVENATION.SE, KULTURBOLAGET.SE, EVENTIM.SE SAMT
EVENTIMS CALLCENTER 0771-651 000.
Köp dina biljetter på

”Det finns bra
folk i Malmö”

Frans af Malmborg, 26, är behandlingsassistent
på hem för ensamkommande flyktingbarn, DJ,
klubbarrangör och anglofil.

HAR PÅ MIG ...

FAVORITSTÄLEN ...

Cosmopolitan på DjäkneLila secondhandskor från Växjö, gatan, ett klassiskt myskafé
med god vegetarisk lasagAcnebyxor och Whyredjacka,
båda köpta för halva priset. Sjal ne. Taxichaffishaket Café
5:an på Stora Nygatan har
från ett litet stånd i Pisa. Jag
klär mig i grunden som en klas- bra bryggkaffe och billiga
mackor. Ambrosia vid Casisk övre medelklass-farsa:
skjorta och slipover. Revolutio- roli City – ett bra, klassiskt
kondis. Men välj inte något
nen ligger i detaljerna. Och så
annat än bryggkaffet! Har
gillar jag färg.
precis flyttat från Fosie till
Caroli och känner mig
fortfarande för i kvarteren.

SER FRAM EMOT ...

Vårt nästa klubb-projekt Zeit
002. I stället för att hajpa en
musikstil eller en epok handlar
Zeit om att se hur den moderna
dansmusiken utvecklats i musiken. Det är en resa från 60-tal
till nuet med fokus på det skapande kaoset. TEXT & FOTO:
LINNEA SVENSSON ARBAB

ANNONSBOKNING · 040-660 07 58 · noje.malmo@metro.se
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Här är årets 10 bästa
En svartvit stumfilm, en svensk statsminister och en 1800-talsklassiker. Där har ni några av
Årets bästa filmer om Metros filmrecensenter får välja. På första plats hittar vi den franskbelgiska karamellen ”The artist” som plockade hem fem Oscars. ELIN LARSSON OCH C-G KARLSSON

SCANBOX

Franska Dujardin blev Årets bäste skådespelare

Här tar han emot sin Oscar

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

1
FOLKETS BIO
TRIART

3

”THE ARTIST”
Den kom, den sågs, den segrade. Till och med Oscarsjuryn älskade
Michel Hazanavicius fransk-belgiska dramakomedi och belönade den
med fem guldgubbar i februari. Kanske inte helt otippat ändå, med tanke på att filmen är en enda stor hyllning till Hollywoods guldera. Att
biobesökare över hela världen skulle falla i skratt och gråt av en svartvit
stumfilm var däremot inte givet på förhand – men som vi charmades av
den ”Singin in the rain” och ”Sunset Boulevard”-doftande historien om
stumfilmsstjärnan George Valentin (Jean Dujardin) och hans värsta/bästa konkurrent Peppy Miller (Bérénice Bejo)! För att inte tala om av jack
russell-terriern Uggie, den charmigaste filmhund vi skådat sedan Lassie.

FOLKETS BIO

ÄTA SOVA DÖ”

Lasse Hallström återkom till Sverige, Jan Troell skildrade en
legend, Jesper Ganslandt gjorde kvinnofilm och Mikael
Marcimain gick från tv till bioduk. Men en 32-årig skånska gjorde årets bästa svenska film. Gabriela Pichlers ilskna, hjärtknipande och galghumoristiska långfilmsdebut
om en 21-årig tjej som plötsligt förlorar fabriksjobbet tog kritikerna med storm och vann publikpriset på Venedigs filmfestival. Vi tippar Guldbaggenomineringar till både Pichler och skådisdebuterande fritidsledaren Nermina Lukac, som är självlysande i huvudrollen.
ATLANTIC

”WUTHERING HEIGHTS”

”AMOUR”

2

Regissören Michael Haneke har aldrig varit en
publikfriande trivseltomte och feel good är
inte heller det första man tänker när man ser
”Amour” – om ett parisiskt 80-pluspar där
maken försöker lindra sin döende hustrus lidande och upprätthålla bägges värdighet. Skildringen
av åldrandet är skoningslöst trovärdig och filmen gör
ont att se. Men den är samtidigt en vacker och oerhört
gripande kärlekshistoria, med en överväldigande skådespelarinsats av franska veteranduon Jean-Louis Trintignant och Emmanuelle Riva. Guldpalmen i Cannes var
välförtjänt.

4

Storbritanniens kanske mest spännande
regissör, Andrea
Arnold, utmanade
ånyo konventionerna när hon tog sig an Emily
Brontës klassiska roman. Den
ursinniga makt- och klasskampen mellan Heathcliff och Kathy, där kärlek och hat frodades
i takt med naturens skiftningar
på det nordbrittiska höglandet,
påminde möjligen mer om Kate
Bush ”Wuthering heights”video än om bokförlagan. Men
Arnold använde sig skickligt av
berättelsens skräckdoftande
tematik och motsättningar,
med en djärv film som resultat.

”LAURENCE
ANYWAYS”

5

23-årige Xavier
Dolans tredje
långfilm, om en
mans transexuella uppvaknande, var en makalös, självsäkert
hanterad berättelse, helt omöjlig att värja sig mot. Dolan exkluderar aldrig de fula och de
svåra känslor som väcks till liv
hos berättelsens rollfigurer,
i stället för att förfasa sig över
verklighetens unkna sidor lyckas han förmedla hopp åt
mänskligheten på vackrast
möjliga sätt. Imponerande!
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filmer

K U LT U R B O L A G E T & T H E T I V O L I P R E S E N T E R A R

underbara resa

ÅRETS
JULKLAPP!

”Ögon- och örongodis
i skön förening”
Kvällsposten

VI SPELAR DE
ABSOLUT TV
Å
SISTA FÖRE
STÄLLNINGA
RNA
28:E OCH 29
:E DEC!

”Färgsprakande resa
på gåsarygg” HD

16.000 BILJETTER SÅLDA!

”SEARCHING FOR SUGARMAN

NONSTOP

6

Snacket surrade långt före den
svenska premiären, så ribban
låg högt när vi väl fick se Malik
Bendjellouls långfilmsdebut.
Men som vi föll. Dels för att
storyn om den bortglömde artisten Rodriguez som – utan att veta det – gjort succé
i Sydafrika, är fantastisk. Dels för att filmen är störtsnygg. Den har nu över
430 000 biobesök och har fått en mängd
pris. Rodriguez är allt annat än bortglömd.

SCANBOX

RABATTERADE FAMILJEBILJETTER TILL MATINÉERNA!

MER INFO PÅ WWW.KALPDALMUSIKAL.SE

Storan

MEDVERKANDE: NIC SCHRÖDER , SVEN MELANDER, SANNA PERSSON M.FL.
REGI
ROBERT LILLHONGA MANUS CORNELIUS LÖFMARK & NIC SCHRÖDER
KATARINA SÖRENSSON PALM SCENOGRAF MALIN KIHLBERG KOSTYM/MASK ANNA ELIASSON

i kväll 14 dec 18.00
i morgon 15 dec 16.00

KOREOGRAF

Comedie Compagniet

Jul igen. Och igen!
Foajéscenen
i morgon 19.30

söndag 16 december 16.00
Med Beatrice Järås, Elin J Kortesalmi,
Johan Ohlsson och Henrik Valentin

SLAGTHUSET TEATERN MALMÖ

BILJETTER: WWW.TICKSTER.COM, 0771-47 70 70 SAMT WWW.JULIUSBILJETTSERVICE.SE, 0775-700 400.
GRUPPBOKNINGAR TEL 040-611 80 90. WWW.KALPDALMUSIKAL.SE | WWW.SLAGTHUS.SE

EXTRAFÖRESTÄLLNING
LÖRDAG KL 15.00!

Bilj Dunkers 042-10 74 00
Stadsteatern 042-10 68 10

www.helsingborgsstadsteater.se

LUNDS INTERNATIONELLA

2013

”PALME”
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Samtidigt som
kontroversiella ”Call girl”
anklagats för
förtal av Palme har Maud Nycanders
och Kristina Lindströms
film om hans liv blivit en
av de största svenska dokumentärsuccéerna på bio
någonsin. Helt välförtjänt.
Vi möter privatpersonen
och politikern, bildmaterialet är rikt och dynamiskt
och som tidsdokument är
”Palme” oavbrutet fängslande.

”WEEKEND”

”HELT LYSANDE”DN
”LEDIN ÄR KUNG”BT
”SNYGG SHOW,
LEDIN”GP

MIRIAM AÏDA

www.jazzparty.se

10 BAND!
6 SCENER!

BALLROOM • JAZZ
BLUES • JIVE

AF-BORGEN • LUND

FOLKETS BIO

LÖRDAGEN 19 JANUARI
KL 17.30 - 01.00

350 kr
”TOMBOY”

En på vissa sätt konventionell kärlekshistoria blev
totalt okonventionell i den kontext den utspelade
sig i. Motpolerna Russell och Glens ”one-filmstand” utgjorde årets finaste och mest tänkvärda
utbyte – ett där revolten mot heteronormativiteten korsbefruktades med längtan efter att höra hemma i något, med någon. Kaxigt och oemotståndligt.

I Céline Sciammas film om tioåriga Laure/
Michäel, utsökt
spelad av Zoé
Heran, slapp vi bli skrivna
på näsan om barn, identitet
och könstillhörighet. I stället fick vi en berättelse som
litade på sin publik och på
sin huvudrollsfigur, och som
utan överflödig dialog och
dramatik gav oss ett av de
mest trovärdiga personporträtt vi sett på film i år.

SONY/DISNEY

”DAMSELS IN
DISTRESS”

10

Kultregissören Whit
Stillmans
(”Metropolitan”) eleganta, skamlöst
absurda collegekomedi
fick ett ljummet mottagande av svenska kritiker,
men några av oss skrattade desto mer. En fenomenal Greta Gerwig leder
ett snobbigt tjejgäng som
dejtar korkade killar, gillar
tvål och botar depression
med steppdans. Handlaget är fjäderlätt och dialogen genial.

+ avgifter
hela huset, hela kvällen

Biljetter: Turistbyrån i Lund, Malmö
Kulturcentralen och via www.tickster

FRE 15 + LÖR 16 MARS

MALMÖ ARENA

LOKAL ARRANGÖR: KULTURBOLAGET
LiveNation.se,Ticnet.se / 077-170 70 70,
Ticnet-ombud samt Showtic.se.

MANDODIAO

JULKLAPPST
IPS!

THEHIVES

JULKLAPPST
IPS!

FIRSTAIDKIT

JULKLAPPST
IPS!

KENDRICKLAMAR

JULKLAPPST
IPS!

THEKILLERS

JULKLAPPST
IPS!

AMANDAJENSSEN

JULKLAPPST
IPS!

FÖRKÖPREKOMMENDERASKBFEBRUARI

KBFEBRUARI

KONSERTHUSETFEBRUARI

KBFEBRUARI

ÄR DU REDO FÖR NÄSTA STEG I KARRIÄREN?
Sök nytt jobb på www.metrojobb.se

9

8

”BLAND DET
BÄSTA JAG SETT...
EN BRILJANT
SHOWMAN”AB

MALMÖARENAMARS

KBMARS

JULKLAPPST
IPS!

OLLELJUNGSTRÖM
PALLADIUMAPRIL

LITAFORD

JULKLAPPST
IPS!

KBJULI

FÖRHELAVÅRTPROGRAM
OCHBILJETTERSE
WWW KULTURBOLAGET SE
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KINGA LEZANSKA SJÖLIN

KINGA LEZANSKA SJÖLIN

KAF É

Tvingas
missbruka
saltsåsen

Bún (risnudelsallad)
thit xào xá.

MISSA INTE

Vietnamesiskt iskaffe
oavsett årstid.

UNDVIK

Sommarrullar med
sträv mynta.

ÖPPETTIDER

Noi’s i Malmö erbjuder fräsch vietnamesisk
mat och klassisk svensk fika i samma lokaler.
Trivsamt koncept, men det kunde smakat mer.

Mån–fre: 9–19.
Lör: 10–18.

KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Nudelsoppa med biff.
KINGA LEZANSKA SJÖLIN

Snyggt kafé med svenskt fika

Se dig omkring på Noi’s

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

Vietnamesisk mat och klassisk fika i samma lokal.

Triangeln

NOI’S

dsg.

ta
S. Förs

T

re uppslagna Macbook möter mig
när jag öppnar dörren. De som nosar
upp intressanta nyheter har redan
hittat hit. Noi’s ser ut som ett kafé
med låga soffor utmed väggarna, vita stolar
och glödlampor i svarta sladdar som hänger ner över borden. Trots sober miljö och
loungemusik är det inget vanligt kafé. Det
är ett ställe där vietnamesisk street food
möter svenskt fikasug.
Det innebär att menyn innehåller både
kladdkaka och paj men också färska sommarrullar, nudelsallader och baguetter
med koriander och rättika i stället för ost
och skinka, och dagens nudelsoppa.
Hur kul koncept är inte det. Få kaféer i
Sverige är annat än svenska eller Italieninspirerade. Slår man upp ordet café på Wikipedia står det säkert att det är ett ställe
med mozzarellasallader och pestomackor.
Samtidigt får våra asiatiska restauranger
oss att tro att det inte finns något modernt
Vietnam eller Kina utan bara lampor med

11111
NOI’S CAFÉ
OCH DELI

Friisgatan 3. Ett
snyggt sobert kafé
där svensk fika med
småkakor blandas
med vietnamesiska
nudelsallader, sommarrullar, och pigga
juicer. Slå upp din dator och ta en iskaffe.

Tesamling.

tofsar, bambuväggar och dåligt formulerade menyer. Men bortsett från pepparkakorna kan det se ut så här på kafé i Saigon.
Maten på Noi’s är försiktig och lite väl
tunn i smakerna. Så mild att såserna som
serveras till är absolut nödvändiga.

S

oppan doftar gott av hemgjord buljong på kanel och juliga smaker. Den
är vänlig men snudd på blaskig. Jag
vill ha mer umpf. Nu behöver jag fullständigt missbruka flaskan med salt sås
som står på bordet för att rätten ska komma upp i önskad smaknivå. Annars är soppan välfylld av breda nudlar, färska kryddor och krisipiga böngroddar.
Sommarrullarna är skurna i skivor och
upplagda på en stor tallrik. De består av en
tunn bit barbecuefläsk som förvinner
bland kalla nudlar och sträv och besk mynta som inte borde ha använts. Nudelsalladen serveras på en avlång tallrik med nudlarna i ena änden och den fint stekta kyck-

lingen med citrongräs i andra. Att blanda
ihop allt och ösa på med sås är ett tips.
Nej, ett måste.
Det vietnamesiska köket är milt
men inte smaklöst. Trots önskan om
fler nyanser och fjong i kryddningen är
Noi’s en trivsam plats, med söt och omtänksam service. Det märks vem som är
ägarinnan bakom kassan och hon berättar
att de gör sin vietnamesiska iskaffe med
vanlig espresso för att matcha det svenska klimatet. Jag stannar länge för att
både hinna avnjuta en pigg morotsoch ingefärsjuice och en strålande
variant på iskaffe med söt kondenserad mjölk. Trots snön utanför, gör
det gott vilken dag som helst.

KARIN ERICSON, KROGSKRIBENT

RECENSERAT

Bäst
just nu
Vilsen? Här är de bästa krogarna
i respektive genre som vi besökt

FRANSKT
11111
AMBIANCE À
VINDÅKRA

Vindåkravägen 3.
Franskt kök på en
mysig liten gård där
den franska köksmästaren bjuder på en
femrättersmeny med
hemma hos-känsla.

DANSKT
LYXKROG
11111
11111
MANFREDS & VIN NOMA

Jægersborggade 40,
Köpenhamn. Om Noma vore en kvarterskrog skulle det vara så
här. Naken matlagning, mycket grönt,
naturviner och hygge.

Strandgade 93,
Köpenhamn. Världens
bästa restaurang där
matkonstnären René
Redzepi skapar en helt
unik upplevelse av det
nordiska köket.

SNABBMAT
11111
SPOONERY

Östra stallmästaregatan 2, Malmö.
Soppor och mustiga
grytor som tagit tid
att laga men som går
snabbt att köpa hem.

VIETNAM
11111
ASIEN

Ystadsgatan 17.
Vietnamesisk krog
med ett suveränt kök
av soppor, nudlar och
fräscha kryddor som
till och med gör det
värt att stå ut med
otrevligt bemötande.

KULTUR
11111
SMAK

S:t Johannesgatan 7.
Lunchrestaurang
och kafé i den vackra
konsthallen med njutfulla välkomponerade
rätter av duktiga
kockar med mycket
grönt och gryn.
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NONSTOP

”HOBBIT”

Buskisfantasy

11111
”THE WE
AND THE I”
TODD EYRE/SF

ärt munter.
Tonen i ”Hobbit – en oväntad resa” är förvånansv
r knappast
Men fåniga element i en fantasyhistoria behövesson.
förstärkas, tycker Wkd:s filmrecensent Elin Lar

Drama. Fransmannen
Michel Gondry (”Eternal sunshine of the
spotless mind”) förlägger ofta sina filmer till New York-trakten. ”The we and the
I” utspelas på en skolbuss i Bronx. Eleverna
– mest svarta, latinos
och asiater – spelar
varianter av sig själva
och är på väg hem
från high school-examen. Det mobbas,
skämtas och flirtas
men allteftersom
översittargänget troppar av en efter en blir
tonfallet mindre brutalt och filmen mer
berörande, utan att
för den skull kännas
kletig. C-G KARLSSON

FOLKETS BIO

”Hobbit – en oväntad resa”

Se trailern i mobilen

Ladda ner PointCloud på App Store och sikta mot bilden med mobilen

Martin Freeman som hobbiten Bilbo Bagger och Ian McKellen som trollkarlen Gandalf i ”Hobbit – en oväntad resa”. ”Sagan om ringen”-prequelen ska bli tre filmer den också.

J

11111
”HOBBIT – EN
OVÄNTAD RESA”
Fantasy. Peter Jacksons putslustiga
”Hobbit – en oväntad
resa” har svårt att stå
på egna ben.

ag erkänner: mer pliktskyldigt än intresserat har jag följt Peter Jacksons
”Hobbit”-sida på Facebook och rabaldret
kring den nya bildtekniken. De enorma
förväntningar jag kände inför den första
”Sagan om ringen”-filmen har inte riktigt
infunnit sig.
Trots detta håller Jacksons ”Hobbit – en
oväntad resa” mitt intresse vid liv under
sin drygt tre timmar långa speltid. Som matinéäventyr fungerar den, besvikelsen snarare smyger sig på.
Utöver den bekanta berättarstrukturen
– där en hobbit (Martin Freemans Bilbo), en
trollkarl (Ian McKellens Gandalf) och deras
gäng (här 13 dvärgar) ger sig ut på ödesvandring – pepprar Jackson ”Hobbit” full
med referenser till ”Ringen”-trilogins inledande del. Effekten blir mer påfrestande
än nostalgisk, och gör paradoxalt nog
(handlingen utspelar sig som bekant tidsmässigt före ”Ringen”-filmerna) att ”Hobbit” känns som en blek upprepning.
Intrycket att filmen har svårt att stå på
egna ben växer i och med att den saknar
många av de byggstenar som behövs för att
berättelsen ska bli fängslande, i stället för

DOLDISEN

Benedict Cumberbatch (tv-serien
”Sherlock Holmes”)
är ”Hobbits” största
doldis (bortsett från
Mikael Persbrandt)
– han spelar två roller
utan att synas: Nekromanten och draken
Smaug.

enbart uthärdlig. Dvärgledaren Thorins
(Richard Armitage) motiv utvecklas tillräckligt för att man ska förstå drivkraften
bakom hans reseföretag. Övriga figurer
passerar däremot bara revy, i sällskap med
slapstick-liknande drulligheter. Tonen i
”Hobbit” är överlag förvånansvärt munter,
men att skapa buskis av fantasy är kontraproduktivt. Fåniga element ingår i grundformulan, de behöver knappast förstärkas.

11111
”THE ISLAND”

S

cenen där Bilbo och Gollum möts i
den senares underjordiska näste är
däremot magisk i all sin förrädiska
stillsamhet. Mer av den varan hade
”Hobbit” behövt, snarare än 48 fps-teknik
som egentligen inte bidrar så mycket till
helhetsupplevelsen.
”Sagan om ringen” landade helt rätt i
tid för drygt tio år sedan, då en bred publik hade fått upp ögonen för fantasy och
annat som kan bakas in i begreppet
”nördkultur”. Filmåret 2012 har vi i stället riktat blickarna mot verkligheten. Jag
är inte säker på att det talar till ”Hobbits” fördel.

ELIN LARSSON, FILMRECENSENT

Drama. Kamen Kalevs
(”Eastern plays” ) nya
film handlar om Parisparet Sophie (Laetitia Casta) och Daneel
(Thure Lindhardt) på
semester i Bulgarien
när hon – efter fyra år
– får veta att detta är
hans hemland. Han
får å sin sida veta att
hon vill ha barn. Därpå följer ett märkligt,
ofta drömlikt, mittparti och sedan en finalakt som drar mot satir.
Kanske. Möjligen. Daneel och denna, åtminstone för mig svårtydda, konstfilm tycks
blicka inåt. Själv blickar jag snarare mot
klockan. C-G KARLSSON

RECENSERAT

Högst
betyg
just nu

Vilsen? Här är de bästa filmerna
i respektive genre som spelas i helgen

KÄRLEKSDRAMA
11111
AMOUR

Makalöst skådespeleri
i djupt gripande och
obönhörligt trovärdig
Cannesvinnare om
livets slutfas. C-GK

DRAMA
11111
ARGO

Tajt, snygg och stekhet
Oscarskandidat av och
med Ben Affleck, vars
CIA-agent ska rädda
sex amerikaner ut ur
Iran. E L

DRAMATHRILLER
11111
CALL GIRL

Vissa etiskt tveksamma
grepp men fantastisk
tidskänsla, lysande skådespeleri och magiskt
foto. C-GK

ACTIONTHRILLER
11111
SKYFALL

50-årsjubilaren Bond
är trasigare än någonsin, men har inte sett
så bra ut på länge. EL

DRAMA
11111
ÄTA, SOVA, DÖ

Regissören Gabriella
Pichlers prisbelönta
långfilmsdebut om en
arbetslös 21-årig tjej
är både gripande och
galghumoristisk. C-GK

FAMILJ
11111
TAVLAN

Klassisk saga om ont
och gott, framförd på
ett poetiskt, nyskapande sätt, med filmmagi
som resultat. EL
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Duon söker
Malmös själ
i uppdaterad
scenshow

LEIF R JANSSON / SCANPIX

KOMMER TILL
MALMÖ ARENA

Filip och Fredrik fortsätter sin jakt på
den försvunna staden. I morgon är det
Malmös tur. – Bor man i Malmö så bor
man i framtidens Sverige. Det som händer i Malmö i dag kommer hända i Piteå
om sju år, säger Fredrik Wikingsson.
”Jakten på den försvunna
staden” bygger på en tes om
att alla Sveriges städer blir
allt mer lika varandra – eller
”Wayne’s
Coffee-iserade”
som duon själva kallar det.
Med showen försöker Filip och Fredrik hjälpa invånarna att hitta vad som är
unikt med just deras stad.
När de i våras uppträdde
med showen i Malmö hyllade de staden för den progressiva framtidsandan och
det internationella och rebelliska Möllan.
– Det finns ingen annan
stad i Sverige där det är så
lätt att få sin mobil upplåst
som i Malmö. Går man runt

Vad: ”Filip & Fredrik – Jakten på den försvunna staden”.
När: I morgon klockan 20.
Var: Malmö arena.
Pris: 460 kronor.

på Möllan ser man minst
tolv ställen där man kan få Det blir inte bara show utan också pod-inspelning i Malmö. – Vi spelade in vårt hundrade avsnitt inför publik. Det var så roligt och
sin mobil upplåst svinbilligt. gick så bra, och vi måste ju ändå spela in ett under helgen, så vi bestämde oss för att göra det live i Malmö, säger Fredrik Wikingsson.
Vi tycker det finns något
härligt rebelliskt i det och
RECEPTET
det förkroppsligar lite andan
i Malmö, säger Wikingsson.
När ”Jakten på den försvunna staden” nu återvänder
är det med nytt snack, mer
musik och mer julstämning.
Dipp. Jag har blivit
Och mer Filip och Fredrik.
Bourbon. Just nu är jag
något av en dipp-då– Vi ska vara förband till
lite förtjust i Makers
Någon märklig dokure. Jag vräker i mig
oss själva. Jag är medveten om
Brasa. Jag älskar att
Mark. När barnen sommentär jag hittat på Pi- dipp. Jag gillar också
att en del tycker det är hybris.
elda och framför allt
nat vill jag väldigt
rate Bay som förmodli- sättet som dipp möDuon kommer nämligen
på vintrarna. Helst
snabbt få en fullkomlig
gen handlar om en
ter bourbon i magEn perfekt
spela in ett avsnitt av sin pomed tändvätska och
känsla av bomull i skalNobelpristagare som
säcken. Det blir en
fredagskväll, enligt
pulära poddradio inför puallt som får det att
len. Då är det viktigt att spårar ur och flyttar till märklig mix som jag
Fredrik Wikingsson
bliken på Malmö arena.
brinna så mycket
på tio minuter dricka
Papua Nya Guinea och har fått för mig lind-

100
procent
fredag

MARCUS CARLSSON

15%

som möjligt.

35%

ungefär 16 centiliter.

20%

30%

köper småpojkar.

rar baksmällan.

GALENSKAPEN BÖRJAR
DEN 27 FEBRUARI
facebook.com/nobleentertainment

FÖRKÖP STARTAR IDAG!

FÖRKÖP STARTAR IDAG!

BIOPREMIÄR JULDAGEN!

FILMSTADEN STORGATAN FILMSTADEN LUND
GRAND BIO/TRELLEBORG
FILMSTADEN ENTRÉ
FILMSTADEN HELSINGBORG BIOHUSET/HÖLLVIKEN
BIOHUSET/LANDSKRONA

BIOPREMIÄR JULDAGEN!

Mammas pojkar

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se • Från 7 år

FILMSTADEN ENTRÉ
FILMSTADEN LUND
GRAND BIO/TRELLEBORG
FILMSTADEN STORGATAN FILMSTADEN HELSINGBORG BIOHUSET/HÖLLVIKEN/LANDSKRONA

Hitta Nemo 3D

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se • Från 7 år

BIOPROGRAM

För små filmälskare.

14 – 20 DECEMBER
105 kr (7)
Fre+må-to 12.20, 14.45,
17.45, 20.15 Lö-sö 14.45,
17.45, 20.15

De är bredare och har
extra benutrymme.
Läs mer och boka på
sf.se.

Hobbit:
En oväntad resa
- High Frame Rate 3D
PREMIÄR!

Skånegatan 16.
K.ö. 11.00, lö-sö 10.00

Argo

110 kr (15)

18.30, 21.20

Lö-sö 11.15

End of Watch 100 kr (15)

20.45

155 kr (11)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00 Lö-sö äv 11.00

Asterix & Obelix och
britterna - sv tal 3D

Upplev Hobbit:
En oväntad resa med
skarpare och bättre
effekter i HFR 3D
(High Frame Rate).
Läs mer på sf.se.

125/100 kr (7)
12.10

Blondie

100 kr (7)
17.40

Breaking Dawn
- Del 2

Hobbit:
En oväntad resa 3D
PREMIÄR!

it: Ensa
b
b
o
H ad re aggers
t
B
oveälsnen om Bkirläbvoa dvärsgoamr-

110 kr (15)
15.40, 18.00, 18.30, 21.30

Call Girl

110 kr (15)
14.00, 17.15

De fem legenderna
- svenskt tal 3D

155 kr (11)
Fre-ti+to 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 20.00, 20.30
On 12.00, 12.30, 16.30,
20.30, 20.45

r
tt
er
B e r ä ö r a t t å t m e E r e b o d e s av
f
a
ö
r
a
d
v
s
a
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125/100 kr (7)
14.40

Hobbit:
En oväntad resa
PREMIÄR!

IÄR!
M
E
PR

De fem legenderna
- svenskt tal
95/70 kr (7)
12.45, 15.15

”JULENS BÄSTA FAMILJEFILM”
PETE HAMMOND, DEADLINE HOLLYWOOD

”EN FRÖJD FÖR ÖGAT”
EXPRESSEN

Tillträde till lounge/bar
1 tim innan föreställning.
Läsk och popcorn ingår.
Inga rabatter gäller. 18 år.

Fre 14.20, 17.20, 21.20,
23.55 Lö 14.20, 16.50,
17.00, 21.20 Sö-to 14.20,
17.20, 21.20

Sammys äventyr 2
- svenskt tal
95/70 kr (7)
12.15

Bröllop i Italien

100 kr (7)
Fre+sö-to 12.10, 15.00,
18.10 Lö 12.10, 14.45,
17.20
Barnvagnsbio: On 12.00

Sinister

Hobbit: En oväntad
100 kr (15)
resa - High Frame
21.30
Rate 3D
PREMIÄR!
275 kr Skyfall

Fre+må+to 11.50, 15.50,
19.50 Lö-sö 12.50, 16.50,
20.50 Ti-on 11.50

Hotell Transylvanien
- svenskt tal 3D
125/100 kr (7)
13.20, 15.40

Hotell Transylvanien
- svenskt tal

120 kr (11)
17.10, 17.40, 20.20, 20.30,
20.50

Tingeling: Vingarnas
hemlighet - sv tal

Kungstorget.
Kassan öppnar 11.00

Lilla Anna och
Långa Farbrorn

Argo

Madagaskar 3
- svenskt tal

Bekas

60 kr (Bt)
12.20 Lö-sö äv 10.50

110 kr (15)

De fem legenderna
- svenskt tal
Presentkorten ﬁnns att köpa på våra biografer och på sf.se/presentkort

Hobbit:
En oväntad resa
PREMIÄR!

Dom över död man
105 kr (7)
18.00, 20.45
Svensktextad: 15.10

105 kr (7)
Fre 12.20, 16.10, 18.40,
23.30 Lö-to 12.20, 16.10,
18.40

110 kr (15)
Fre 21.15, 23.40 Lö 19.40,
22.20 Sö-to 21.15

Molly och julmonstret
Knattebio: 40 kr (Bt)
Lö-sö+on 12.00

130 kr (11)
Fre 12.00, 15.45, 19.30,
23.00, 23.05 Lö-to 12.00,
15.45, 19.30

En oväntad vänskap

100 kr (11)
Drama av Karzan Kader m
Sarwal Fazil, Zamand Taha
Speltid: 1 tim 37 min
Fre 13.55, 16.20, 18.35,
20.50, 23.45 Lö 13.55,
16.20, 18.35, 19.50, 22.10
Sö-to 13.55, 16.20, 18.35,
20.50

95/70 kr (7)
12.40, 15.20

Call Girl

21.15

95/70 kr (7)
14.05

95/70 kr (Bt)
13.40 Lö-sö äv 11.40

95/70 kr (7)
13.30 Lö-sö äv 11.10

Modig
130 kr (11)
Fre-sö+ti-to 12.15,
- svenskt tal
16.15, 20.15 Må 12.15, 95/70 kr (7)
15.45
21.15

Köp/reservera biljett på: sf.se eller mobil.sf.se

Den perfekta
julklappen
till alla!

Molly och julmonstret Breaking Dawn
Knattebio: 40 kr (Bt)
- Del 2
110 kr (15)

En oväntad vänskap

Plusstolar!

sf.se/knattebio

vår
a på oletto!
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Hotell Transylvanien
- svenskt tal
95/70 kr (7)
14.50

Hobbit:
En oväntad resa 3D
PREMIÄR!

155 kr (11)
Fre+sö-to 12.40, 13.00,
13.45, 16.15, 16.45, 17.30,
20.00, 20.30, 21.05 Lö
13.00, 13.45, 16.15, 16.45,
17.30, 20.00, 20.30, 21.05

Skyfall

Action, Daniel Craig
120 kr (11)
Fre+sö-to 17.45, 20.45
Lö 19.20, 22.30

Tavlan - svenskt tal
Animerad familjeﬁlm av
Jean-François Laguionie
Speltid: 1 tim 17 min
95/70 kr (7)
12.00

Lilla Anna och
Långa Farbrorn
60 kr (Bt)
Fre-ti+to 13.15

Modig - svenskt tal
95/70 kr (7)
Fre-ti+to 12.30

Tingeling: Vingarnas
hemlighet - sv tal
95/70 kr (Bt)
12.15

Prisinformation: x(ord)/x(under 12 år) kr • Pensionärspris 70 kr (tillägg vid 3D) gäller ej specialvisningar, t ex opera. För info om SF Bios rabattkort se sf.se

BIOPROGRAM FREDAG 14 DECEMBER 2012
Kungsbacka
0300-104 78
www.facklan.se

Amour.............................................18.30
Searching for Sugar Man ..............18.45
Caesar måste dö ............................19.00
Äta sova dö ....................................20.30
För dig naken .................................20.45
Holy motors ....................................21.00

Kassan öppnar 17.00
Hobbit 3D (11år) 140kr ......... 17.30, 21.00
Hobbit 3D HFR (11år) 140kr ... 18.00, 21.30
En oväntad vänskap (7år) 100kr .......18.30
Skyfall (11år) 120kr .........................20.45

”LIKA HISNANDE SOM SAGAN OM RINGEN”
Aftonbladet

AV R E G I S S Ö R E N T I L L ” S A G A N O M R I N G E N ” T R I L O G I N

Hobbit 3D............................. 17.00, 20.15
Kassan öppnar kl 12.00
Dom över död man Fredagsmatiné 13.00
Jag vill tacka livet Sista! ................15.30
Dom över död man .......................18.00
AMOUR ...........................................20.45
BIO VINGEN Torslanda tel. 031 - 92 45 45
Hobbit en oväntad resa .................19.00
BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80
En oväntad vänskap 80:- ...............16.45
Hobbit (3D) 120:- ............................19.00 Hobbit .............................................17.00
Hobbit 3D....................................... 20.15
www.biovagen.se

FRÅN SKAPARNA AV
OCH

”…ett magnifikt äventyr
och en filmjulklapp av
vidunderliga mått”
Expressen

VISAS I 3D OCH 2D

DeFemLegendernaFilmen.se

VISAS PÅ BIO NU!

EN NY FILM AV KEN LOACH

”EN SVINDLANDE RESA”
”Martin Freeman är
perfekt som Bilbo”
Dagens Nyheter

3D SV TAL: filmstaden bergakungen • trappan • facklan
BIO VÅGEN 2D SV TAL: filmstaden bergakungen • biopalatset
www.sf.se eller mobil.sf.se, www.facklan.se. Från 7 år

Upptäck det nya underverket från Studio Ghibli

PREMIÄR 25/12

Upsala Nya Tidning

JULENS STORA FAMILJEKOMEDI AV HANNES HOLM

UPPE PÅ

VALLMOKULLEN

www.thehobbit.com

SE DEN I 3D

3D - HIGH FRAME RATE

FILMSTADEN BERGAKUNGEN

BIOPREMIÄR 25 DECEMBER
SE TRAILER PÅ FACEBOOK.COM/SUNEFILM

3D FS BERGAKUNGEN

Fre-ti+to 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 20.00, 20.30 On 12.00,
13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
12.30, 16.30, 20.30, 20.45
21.00 Lö-sö äv 11.00
BERGAKUNGEN VIP Fre+må+to BIOPALATSET Fre+sö-to 12.40,
11.50, 15.50, 19.50 Lö-sö 12.50, 13.00, 13.45, 16.15, 16.45,
17.30, 20.00, 20.30, 21.05
16.50, 20.50 Ti-on 11.50
Lö 13.00, 13.45, 16.15, 16.45,
sf.se, facklan.se. Fr 11 år 17.30, 20.00, 20.30, 21.05

facebook.com/nobleentertainment

2D FILMSTADEN BERGAKUNGEN

Fre-sö+ti-to 12.15, 16.15, 20.15 Må
12.15, 21.15
BIOPALATSET Fre 12.00, 15.45, 19.30,
23.00, 23.05 Lö-to 12.00, 15.45, 19.30
VISAS ÄVEN PÅ FACKLAN, BIO VÅGEN,
SAGA BIO, MÖLNYCKE BIO, FREGATTEN,
BIO VINGEN & TRAPPAN

BIOPREMIÄR 22 FEBRUARI

