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Här finns
bästa maten
i skärgården
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Så klarar
barnstjärnorna
att bli vuxna
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Monica Z får nytt
liv på vita duken
en i ”Monica Z”
Wkd träffar Edda Magnason som hyllas för roll

FOTO: SF OCH ALL OVER PRESS/KAMERAREPORTAGE
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Edda – vår 1
nya stjärna
FOTOBYLINE

-Sveriges
Från ingenstans har Edda Magnason klivit in i filmhuvudrollen
strålkastarljus. Hon hade aldrig spelat teater före
n nämns i Guldi ”Monica Z”. Nu lovordas hon och hennes nam
stjärna.
baggesammanhang. Metro har träffat Sveriges nya

EDDA
MAGNASON

Ålder: 29 år.
Bor: I Stockholm.
Familj: Pojkvän och sex syskon. Pappa från Island och
mamma är svensk.
Gör: Sångare, pianist, låtskrivare och skådespelare.
Bakgrund: Uppvuxen på
landet utanför Ystad. Har
släppt albumen ”Edda
Magnason” 2010 och
”Goods” 2012.
Aktuell: Spelar huvudrollen
i ”Monica Z” som har biopremiär i dag. Arbetar på
sitt tredje album. Under
hösten ska hon sjunga i en
dansföreställning på Malmö Opera som grundar sig
på Jón Birgisson i Sigur Rós
skiva ”Go”.

– Hon kom från musikervärlden och hamnade plötsligt i filmvärlden – det är precis vad jag gjorde. Och att våga kasta sig ut i det
okända som hon gjorde – det har jag också gjort. Jag har aldrig träffat Monica Zetterlund, jag har bara tagit del av det offentliga
materialet så jag vet inte hur hon var som person. Men jag har träffat vänner och artistkollegor till henne som har varit nöjda med
vad jag har gjort så det känns bra, säger Edda Magnason.

Vad har du gjort före
”Monica Z”?
– Jag är låtskrivare och artist i grunden och har suttit
vid pianot. Jag har försörjt
mig som artist i ett par år.
Innan dess hade jag ströjobb
och gjorde mina grejer vid
sidan av.
Jag är uppvuxen på landet i Skåne men har varit
verksam i Malmö där jag
bodde i tio år. Nu jobbar jag
så mycket i Stockholm att
jag är här för det mesta, säger Edda Magnason.
Hur såg din relation till
Monica ut före filmen?
– Jag tror att jag hade
samma relation till henne
som de flesta svenskar. När
jag var liten var hon en legend. Jag minns henne som
den äldre, coola damen med
pondus, tyngd och en sfär av
glamour blandad med chosefri jazzattityd och kompisanda. Min styvpappa hade
”Varsamt”-skivan där hon
har en svart polo och page.
Det är så jag minns henne,
en yngre Monica var jag inte
lika bekant med.
Du lovordas för din skådespelarinsats – vad ligger
bakom din talang?
– Jag har spelat piano inför folk sedan jag var liten

så jag är van att uppträda.
Även om skådespeleri är något annat har det tränat mig
på att våga göra något nytt
och lita på att jag klarar det.
Det talas redan om att du
borde få en Guldbagge för
din roll – vad säger du om
det?
– Jag blir jättesmickrad
och glad av att höra det. Jag
kan inte bedöma min prestation, jag har bara gjort
mitt bästa.
Du har släppt två album
och jobbar nu med ett tredje. Hur känns det att bli
rikskänd genom en film och
inte genom din musik?
– Livet är spännande eftersom det kan överraska
en. Jag tar allting som det
kommer. Man kan bara göra
sitt bästa och sedan kan
man inte styra vad som händer. Saker som känns intressanta hoppar jag på och sedan får man se var det leder.
Vill du fortsätta göra film?
– Jag skulle gärna utveckla det mer. Om rätt sammanhang dyker upp skulle
jag inte tveka att hoppa på
det en gång till även om det
blir svårt att toppa Monicarollen. EMMA BJÖRKMAN

Filmkarriären

Slutet

LÄS RECENSIONEN AV ”MONICA Z”
PÅ SIDAN 9

JAZZDROTTNING

Vem var
Monica
Zetterlund
Stjärnan
i fem steg

Värmland

Genombrottet. Föddes som
Monica Nilsson den 20 september 1937 i Hagfors, Värmland,
och slog igenom med skivan
”Swedish sensation” 1958.

H&M
599 KRONOR

Melodifestivalen

Jazzlegendarer

Trippel. Deltog i ”Melodifestivalen” tre gånger. 1963 vann
hon med låten ”En gång i
Stockholm” men fick noll poäng i Eurovision Song Contest.

Mångsidig. Den mångsidiga
jazzsångerskan har bland annat
spelat in skivan ”Waltz for Debby” med jazzlegendaren Bill
Evans 1964.

Päls och läder 2

– håller hela dan
MICHAEL KORS
2 750 KRONOR

Aktris. Skådespelade i flera av
Hasse Alfredsons och Tage Danielssons revyer och filmer,
som ”Gröna hund” (1962) och
”Att angöra en brygga” (1965).

MANGO
999 KRONOR

NIKE AIR
1 450 KRONOR

ACNE
1 200 KRONOR

T BY ALEXANDER WANG
ZARA
799 KRONOR

750 KRONOR

FLER SHOPPINGTIPS OCH
BLOGGAR PÅ METROMODE.SE

Skolios. Dog den 12 maj 2005
i en brand i sin lägenhet på Birger Jarslgatan i Stockholm. Hon
var då rullstolsburen till följd av
skolios.

FRÅN VARDAG
TILL FEST
Det här är basplaggen du ska
investera i för hållbar vardagsgarderob. Satsa på ett par
skinnbyxor som bara blir snyggare med åren, en grå V-ringad
t-shirt som klarar att tvättas om
och om igen, ett par schysta
sneakers i finare material. Toppa stilen med säsongens itplagg pälsen. Kasta ner ett par
svindlande klackar i grått som
är en av höstens vassaste accessoarfärger till din matchande
väska och du är redo för en
svängom på stan direkt efter
AW:n i kväll!
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SCANPIX

RICHARD

BONA
Makalös basist och sångare
från Kamerun – numera bosatt
i New York – som plockar sina
melodier direkt från hjärtat.
Barndomens musik och
historieberättande blandas
med influenser från hela hans
musikaliska karriär.

Succé från början

3

Aviciis efterlängtade debutalbum ”True”
släpps i dag men succén är redan ett faktum. Hans singlar ”Wake me up” och
”You make me” ligger etta och tvåa på
Spotifys topplista. ”Thank you Sweden I
love you! <3”, twittrar en lycklig Avicii. METRO

Chans att vara
med i ny
4
agentserie
I helgen kommer Marvel till
Stockholm och ska spela in
scener till den kommande
agentserien
”Agents
of
S.H.I.E.L.D”, skriver Moviezine.
På Metrojobb annonserar
man bland annat efter 20
manliga statister till en
amerikansk actionserie.
Männen ska ha brunt kortklippt hår, vara mellan 175
och 183 centimeter långa och
bära likadana kostymer som
skeppas till Sverige från USA.

Clark Gregg
spelar Phil Coulson.

Enligt annonsen kommer
inspelningen att ske under
hela söndagen.
Tv-serien är skapad av
Joss Whedon (”Buffy och
vampyrerna”) och handlar
om en brottsbekämpande
organisation. I rollerna syns
bland andra Clark Gregg
(”Iron man” och ”Avengers”),
Ming-Na Wen, Chloe Bennet
och Brett Dalton. ”Agents of
S.H.I.E.L.D” har premiär den
3 oktober på Kanal 5 klockan 21. METRO

SCANPIX

Höstmys med spa på
Falkenberg Strandbad

SCANPIX

”MEN DET SKULLE
INTE STÖRA MIG
OM JAG HADE EN
PARTNER SOM
KOLLAR PÅ PORR
IBLAND.”

SCARLETT JOHANSSON
TILL AFTONBLANDET OM ATT HA EN PARTNER
SOM TITTAR PÅ PORR.

5

””JAG TRODDE ATT
HAN SPEL ADE I ANDRA LAGET, OM DU
FÖRSTÅR VAD JAG MENAR.”

Nu får du hotellrum och Sverige lyxigaste
spapaket till oslagbart pris.

Endast 995:- / person
GäIler mån-tors. I paketet ingår förutom spapaket Ivory även övernattning,
3-rätters middag samt vår fantastiska frukost.
Se fler erbjudanden på vår hemsida.

Boka på www.strandbaden.se
eller ring 0346 - 71 49 00

JENNY MCCARTHY TILL EN AMERIKANSK RADIOSTATION OM ATT
HON TRODDE ATT POJKVÄNNEN DONNIE WAHLBERG VAR GAY DÅ
HAN INTE RINGDE HENNE PÅ TVÅ VECKOR.

Jenny McCarthy.

GÖTEBORGS KONSERTHUS , GÖTAPL ATSEN
BIL JET TKONTORET 031-726 53 10
WWW.G SO.S E

Scarlett Johansson.

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.

Göteborgs Symfoniker är en del av

23 SEPTEMBER KL 19.30

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

Bruno Liljefors, Skator i äppleträd, 1888, detalj, Göteborgs konstmuseum
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MIN FESTKVÄLL BÖRJAR ...
Hemma hos min bästa kompis MacLee i Vasastan
med ett gött gäng, hiphop och hemmagjorda drinkar. Vi kör mest på Skinny Bitch för att den är enkel
att göra, bara man har en bra basdricka och färska
citrusfrukter hemma. Mitt bästa partyknep på förfesten är att inte dricka för mycket, så att man orkar
vara ute länge. ”Varannan vatten” är bara en myt.
Ska man dricka mer får man helt enkelt dansa mer
och svettas ut alkoholen.

FORTSÄTTER …
Från förfesten glider vi vidare till härliga Bar Himmel och därefter till YakiDa, som är en klar tiopoängare. De
har bra mat och jättemånga olika
dansgolv och barer. Dessutom jobbar
jag där och känner folket. Avslutningsvis smiter vi ner till Peacock After
Hours efter tre och bara hoppar runt.
Det är ett väldigt bra ställe att dansa
på. Ett annat är hiphop- och reggaeklubben Colors på Nefertiti.

Bruno Liljefors Anders Zorn Carl Larsson
Ernst Josephson Edvard Munch Gustave Courbet
Albert Edelfelt Per Ekström Nils Kreuger m fl

Göteborgs konstmuseum
7 sept – 17 nov 2013
www.konstmuseum.goteborg.se

Julius Production presenterar

LIVE – DIREKT FRÅN KUBA!

"Fem sångare, åtta dansare och en elvamannaorkester bjuder på en het kväll"

Söndag 8 december kl 18.00
GÖTEBORG – LISEBERGSHALLEN
Biljetter: Lisebergs Nöjesbokning 031-400 100, www.liseberg.se,
Julius Biljettservice 0775-700 400, www.juliusbiljettservice.se
www.pasion-de-buena-vista.com

”Handlar
om att våga”

Enrique Alexandersson, 22, bor på Odinsplatsen,
spelar fotboll i FC Trollhättan och jobbar i bar.

DET ÄR ALDRIG FÖR TIDIGT ATT BOKA JULBORD

BOKA ETT MAGISKT

JULBORD PÅ KASINOT
UPPLEV KASINOT PÅ RIKTIGT
– BOKA EN SPELAKTIVITET
BOKNING:
020-219 219
BOKAGOTEBORG@CASINOCOSMOPOL.SE
CASINOCOSMOPOL.SE

PACKHUSPLATSEN 7 • CASINOCOSMOPOL.SE • ÖPPET 11.30–03.00. LÖRDAGAR 11.30–05.00
ALLA VISAR ID • ÅLDERSGRÄNS 20 ÅR • STÖDLINJEN: 020-81 91 00

JAG HAR PÅ MIG …

SHOPPAR …

Hatt och väska från Stensons, solglasögon köpta på en marknad
för 22 kronor, ringar från Glitter,
klocka från Gant, skjorta från
Ralph Lauren, pullover från
Odeur, fluga från Brothers, skinnjacka från Whyred, jeans från
Fifth Avenue Shoe Repair och
skor från Acne. Bandet runt fotleden har jag haft på mig i fem år.
Det känns som en del av mig.
Min stil skulle kunna beskrivas
som grunge blandat med classy
detaljer som kostymbyxor och
smycken. Mitt modeintresse sattes i gång av min syster, som driver klädmärket A&A.

Min favoritbutik är Soda i
Halmstad, som kan liknas
vid W19 i Göteborg. Där
säljs mina favoritmärken
Odeur och ksubi, och det
är en väldigt exklusiv butik
som oftast bara tar in några få exemplar av varje
plagg. De tar även emot
beställningar ibland, vilket
är bra för mig som gillar
många utländska märken
men tycker nätshopping
har för många nackdelar.
Jag köper även mycket vintage och gör om själv. Det
handlar om att våga.

DRICKER …
Jag är en whisky-kille. Min
favoritdrink är Lynchburg
Lemonade, som ska göras
med Jack Daniels, men om
jag beställer en fyra ren
whisky föredrar jag Laphroaig. Om man vill ha riktigt
goda drinkar på Yaki-Da ska
man gå till ”startendern” Simon Fouladi som står i baren på andra våningen.
TEXT & FOTO: EMELIE LAGER
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Aktuellt just nu
Biljetter till
Mozart! Mozart! Mozart!
Christinae tyska kyrka 17 och 18/9
Händels Messias med sing-along
Masthuggskyrkan 1/12

3 NÖJEN I HELGEN

Timo Räisänen, fado
och housepremiär

ADAM IHSE/SCANPIX

Lördagsöppet imorgon 14/9 kl 10-14
adress: Domkyrkan
Tel: 031-731 88 80
svenskakyrkan.se/goteborg

ers

g
Sticky Fin

Timo Räisänen på Liseberg Musik om livet på Nefertiti Housigt på Pustervik

1

Konsert. Sedan solosatsningen började,
efter att ha varit gitarrist åt bland annat Håkan Hellström, har det
gått bra för Timo Räisänen. I
kväll intar han scenen på Liseberg. Daniel Gilbert uppträder
en timme tidigare.
Var. Liseberg, Stora scenen.
När. I dag klockan 20.
Pris. 90 kronor.
Ålder. Ingen åldergräns.

2

Scen. Fado är en
sorts klagosång
med influenser från
portugisiska sjömanssånger som handlar
om livet. En av fadons stora,
Christina Branco, uppträder
med en röst känd för sin känslosamhet.
Var. Nefertiti.
När. I morgon klockan 19.
Pris. 250 kronor.
Ålder. 18 år.

ÖPPET 21-04

3

Klubb. Säsongspremiär för Klubb Locus, Göteborgs kanske äldsta houseklubb. Till ett rött dansgolv
med ringlande rök och vibrerande basar kommer Dima, influgen från Moskva, med ryska
mixar.
Var. Pustervik, stora klubben.
När. I morgon klockan 22.
Pris. 100 kronor.
Ålder. 20 år.

Dj´s KRISS PANIC & H.S.E

på scen

DEALS
DEATH
support REENACT

LÖR 14 SEP . ÖpPET 21-04 . FRI ENTRE FÖRE 23 . TOP FLOOR ÖPPET

DJ´s TALEBI & PENO ( Mr DANSAR & LER, instant )
LÖR 14 sep . TOP FLOOR . KL 19.00

ALONZO FAS 3 + TROUBLEMAKERS
27 sep . TOP FLOOR

SHOTGUN + SUPPORT

Timo Räisänen spelar på Liseberg.

11 okt . KLUBBSCENEN

MÄRVEL + DEADHEADS

Fredag 5 oktober
Sticky Fingers
Top Floor
Kl 20.00

När du har läst färdigt din tidning,
ta med den hem eller lämna den för
återvinning.

Återvinn mig tack!

13 okt . TOP FLOOR

M

UDO + SUPPORT

Sjung med

8 NOV . TOP FLOOR

Gabriel Forss

AFTER WORK
FIRST HOTEL G
& CRISTAL BAR
FREDAGAR 16-20

GOSPEL — POP
SOUL — SCHLAGER
KÖRSTART GÖTEBORG
17 SEPTEMBER

Info och anmälan
www.dukansjungagospel.se

Cristal bar öppet: torsdag-lördag
NILS ERICSONPLATSEN 4 | TEL 031-63 72 64

BLACK STAR RIDERS
13 nov . TOP FLOOR

SKID ROW + UGLY KID JOE

13 sep. RAM support PORTRAIT, TRAIL
13 sep. DEALS DEATH
14 sep. BILLY PILGRIMS
20 sep. MEMFIS, NOX VORAGO
21 sep. VIGGO, IN I DIMMAN
28 sep. THE KNOCKOUTS
4 okt. CHUCK NORRIS EXPERIMENT
5 okt. ROCKETPEOPLE
11 OKT. KLUBB EKOLOD
19 OKT. STRANDVÄGEN
25 okt. Y&T
23 nov. CASABLANCA
Kaserntorget 7

Tel.7010017

30 NOV. TOP FLOOR

BLACK VEIL BRIDES

www.stickyfingers.nu
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Billy Budd

Out of Mind

Kärleksdrycken

La Cage aux Folles

Opera av Benjamin Britten.
Regi Richard Jones.

Dansprogram av Richard Siegal
och Hiroaki Umeda.
Med GöteborgsOperans Danskompani.

Opera av Gaetano Donizetti.
Regi Stina Ancker.

Musikal i två akter.
Musik och sångtexter Jerry Herman.
Manus Harvey Fierstein efter Jean
Poirets pjäs. Regi Bo Hermansson.

Sverigepremiär 14 september. Spelas t o m 20 oktober.
Framförs på engelska med svensk text på textmaskin.

Världspremiär 11 oktober.
Spelas t o m 17 november.
Biljettpris dans 75–320 kr.

Titta, lyssna och läs mer på opera.se
Biljetter och GöteborgsOperans Restaurang 031-13 13 00

Premiär 16 november.
Spelas t o m 24 januari 2014.
Framförs på svenska i ny översättning
av Magnus Lindman.

Spelas t o m 9 mars 2014.
Framförs på svenska.
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Barnstjärnornas
väg mot vuxenlivet
De är alla födda på 90-talet (nåja, nästan alla) och slog igenom som tonåringar. De har badat
i berömmelse, pengar och uppmärksamhet under livets mest ”trotsiga” år. Nu är de på väg in
i vuxenvärlden – med blandade resultat. KAROLINA SKOGLUND

JUSTIN BIEBER

SELENA GOMEZ

MILEY CYRUS

TAYLOR SWIFT

HARRY STYLES

DEMI LAVATO

FRÅN UNDERBARN
TILL DRYG
DROGMISSBRUKARE

TOG KLIVET FRÅN
DISNEY TILL
ERKÄND SKÅDIS

BLEV
STRIPPANDE
PARTYDJUR

23 ÅR OCH
REDAN EN ERFAREN
ARTIST

FRÅN POJKE TILL
KVINNOTJUSANDE
HUNK

HAR GÅTT FRÅN
REHAB TILL
ORDNINGSAM

ARTIST, 19.

SKÅDESPELERSKA OCH ARTIST, 21.

SKÅDESPELERSKA OCH ARTIST, 20.

ARTIST, 23.

ARTIST, 19.

ARTIST OCH SKÅDESPELERSKA, 21.

Då. 2008 blev han upptäckt av
sin nuvarande manager via
Youtube. Året därpå släppte
han sitt debutalbum och Bieberfebern började spridas som en
epidemi. Det kanadensiska underbarnet blev snabbt hela världens gullegris.

Då. 2007 spelade hon huvudrollen i Disneys serie ”Magi på Waverly Place”. Premiäravsnittet sågs
av drygt 5,9 miljoner tittare och
blev genast en hit. Många medier
utsåg Selena Gomez till den nästa Miley Cyrus, vilket på den tiden
var en ruggigt bra komplimang.

Nu. När året 2013 ringdes in,
ringdes Biebers gulliga sida ut.
Som i en handvändning förändrades hans image från vitt till
svart efter uppbrottet från
Selena Gomez. Hittills i år har
han blivit ertappad med att röka gräs ett flertal gånger, klämt
ett fan på bröstet, lagt upp avklädda bilder på sig själv på Instagram och hamnat i slagsmål.
Bland mycket annat. Karriären
går fortfarande spikrakt uppåt
men frågan är när hans Beliebers slutar tro att han fortfarande är en gullegris och överger
honom?

Nu. Gomez spelade nyligen en av
huvudrollerna i den hyllande filmen ”Springbreakers” och turnerar nu med sitt nya album. De enda likheterna med urspårade Miley Cyrus är det förflutna som disneystjärna. Den här tjejen är,
trots att hon varit tillsammans
med den stökiga Justin Bieber,
lika helylle som hon ser ut att vara. Hon spås ha en lysande framtid som skådespelerska, vilket
hon sagt att
hon ska fokusera på
efter sin
turné.

Då. Som 14-åring slog hon igenom som Hannah Montana på
Disney Channel 2006. Det följdes av ett skivkontrakt, ett album som soloartist och en film
baserad på den efterföljande
turnén. I två år var hon en
ypperlig förebild i sann ”Disneyanda” och fortsatte att leverera
oklanderligt och oskuldsfullt.

Då. Den söta donnan slog igenom 2006 som en oskuldsfull
17-årig countrysångerska. Hennes
låttexter har blivit förknippade
med uppbrotten från hennes
många relationer med kända
män som John Mayer, Jake Gyllenhaal och Taylor Lautner. Hon
var även nära vän med Miley
Cyrus under sina första år i rampljuset.

Då. Harry Styles blev som
16-åring en del av pojkbandet
One Direction i
samband med
sin medverkan i
Slog
brittiska ”The Xigenom i
factor” 2010.
”X-factor”
Som 17-åring
blev han sedan
tillsammans
med den 32-åriga programledaren Caroline Flack.

Då. Slog igenom i sin egen serie
”Sonnys chans” på Disney Channel. Men bara två år efter genomslaget började det att gå utför.
Bland annat slog hon en av sina
dansare i ansiktet då hon skulle
ha ”skvallrat”. Kort därefter skrev
hon in sig på en rehabiliteringsklinik. Därefter hoppade hon av
sin tv-serie för att satsa på musiken och släppte albumet ”Unbroaken”.

Nu. Är aktuell med dokumentären om sitt band, i vilken han
framställs som en helyllekille.
Och det kan mycket väl vara så,
för ännu har inga större skandaler uppdagats. Detta trots att
han så gott som ständigt har
skrikande tjejer, fans och paparazzofotografer efter sig. Det
mest oroande för den här unge
herrn är umgänget med den
jämngamla kompisen Justin
Bieber.

Nu. Rehab tycks ha gjort henne
gott och i största allmänhet
verkar Demi må bra. I augusti
rapporterades det om nakenbilder som ska ha läckt, men det
bekräftades aldrig om det var Demi på bilden. I våras släppte hon
albumet ”Demi”, som hamnade
på plats tre på Billboardlistan
över mest sålda album och nyligen sa hon att hon har planer på
att släppa en memoar om tiden
på rehab. Framtiden ser ljus ut.

Bieber 2008.

Selena Gomez 2008.

Nu. Stjärnan håller på att spåra
ur, vilket hon medger själv. Det
började redan när hon som
18-åring ertappades med att
röka en bong. Därefter har hon
förknippats med fler droger och
har till och med medgett att hitlåten ”We can’t stop” handlar
om ecstasy för att tvätta bort sin
Disneystämpel. Senast skanderade hon i en hudtajt latexoutfit
på MTV Video Music Awards
följt av sin nya, nakna video till
”Wrecking ball”. Rycker hon inte
upp sig väntar en trist framtid.

Nu. Stjärnan skördar framgångar
i musiken och pryder inte sällan
Forbes lista över de mest framgångsrika människorna i världen.
Dock tycks hon inte ha fått det
där med förhållanden att funka.
Senast var det med Harry Styles,
men förhållandet tog slut efter
efter bara ett par månader. Med
undantag från några lättklädda
bilder verkar Taylor
dock vara väl
medveten om
hur viktigt det
är med en bra
image. Till exempel sa
hon upp
bekantskapen med
Miley Cyrus
när Disneystjärnan
tappade
fotfästet.
Taylor Swift från 2006.

”Hannah Montana”-tiden 2006.

Harry Styles i oktober 2010.

Demi från 2008.
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KOPPLING

Så hänger
kändisarna ihop
Premiär ikväll kl 19
Nya Studion UTSÅLT!

BÄSTA
VÄNNER
Taylor Swift.

Selena Gomez.

VÄNNER

VAR ETT PAR

VAR ETT PAR
Av AUGUST STRINDBERG Regi & bearbetning EMIL GRAFFMAN Med FREDRIK EVERS, ÅSA-LENA HJELM, EMILIE STRANDBERG,
NINA ZANJANI Statister CLAES-GÖRAN LANS, MY RING, JONAS SCHMIDT Scenografi JULIA PRZEDMOJSKA & EMIL GRAFFMAN
Kostym JULIA PRZEDMOJSKA Musik FREDRIK MÖLLER Ljusdesign LINUS FELLBOM Mask KATRIN LIND Ljud GUSTAV NORDMARK
Dramaturg & bearbetning LUCAS SVENSSON

Demi Lavato.

Biljetter 031 708 71 00
Restaurangen 031 708 70 90

VÄNNER
F D VÄNNER
OCH KOLLEGER

Justin Bieber.

www.stadsteatern.goteborg.se
Harry Styles.

MILEY VAR MED
I JUSTINS FILM

GÖTA LEJON, NULLARBOR PRODUCTIONS OCH MGM ON STAGE PRESENTERAR

Miley Cyrus.

”Visar att han
är mänsklig”
Varför flippar Justin Bieber
ur medan hans ex-flickvän
Selena Gomez håller sig på
banan?
– Jag tror inte att alla har
ett psyke för att leva sitt liv i
rampljuset, säger Beatrice
Pamp, chefredaktör på tidningen Frida.
När hon intervjuade Selena Gomez förra veckan betonade stjärnan vikten av
att omge sig av bra personer
och att hålla fast vid sin
uppfostran. Det tror Beatrice Pamp är en av nycklarna
till varför vissa barnstjärnor

går in i vuxenvärlden utan
att passera en rebellfas.
– Selena gick i skolan och
var en vanlig tjej innan hon
blev känd. Stjärnor som var
det tror jag har en större
chans att inte flippa ur än
de som varit kända sedan de
var små, säger hon.
Trots att Justin Bieber –
som upptäcktes när han var
14 – skapat otaliga svarta
rubriker på senare tid menar Beatrice Pamp att det
snarare handlar om att han
försöker hitta sig själv än att
han hamnat snett.

– Han har gjort några
misstag och det visar att han
är mänsklig. Det enda som
oroar mig när det gäller honom är drogerna, säger hon.
Hur reagerar fansen när
medier beskriver det som
att deras idoler är på glid?
– Jag har aldrig fått så
många mejl från Beliebers
som när Bieber var i England
och fick skit för att han var
sen till en konsert. Fansen
står upp för sin idol, i synnerhet om han eller hon blir anklagad för något, säger Beatrice Pamp. EMMA BJÖRKMAN

PATRIK ERIK
BJÖRN PERNILLA MIKAEL
INSSON HØIBY
MART
VING
TORN
KJELLMAN WAHLGREN

SUCCÉMUSIKALEN FRÅN BROADWAY!
Skandinavienpremiär 21 september 2013!
BILJ: GÖTA LEJON, 08-505 290 00.
WWW.TICNET.SE, 077-170 70 70.
KÖP RESA OCH NÖJE HOS SJ 0771-75 75 75 ELLER SJ RESEBUTIK. MER INFO: WWW.GOTALEJON.SE
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PERNILLA SÄTHERSTRÖM

SVENSKT

PERNILLA SÄTHERSTRÖM

Menyn byts ut snabbt
beroende på råvarorna. Här, råbiff på kalv
från Dahlsjöfors med
karljohanssvamp,
picklade gulbetor och
inlagda rönnbär.

Som en
guidad tur
runt Styrsö

MISSA INTE

Råbiffen.

UNDVIK

Att dyka upp utan att
boka.

PRISER

Smakerna är fantastiska på Pensionat Styrsö
Skäret, som serverar närodlat med respektfull
hand.

Förrätter: 175 kronor
Varmrätter: 305–325
kronor.
Efterrätter: 125–175
kronor.

ÖPPET

Måndag–fredag 17–
20, lördag 12–20.
PERNILLA SÄTHERSTRÖM

Fransk nougat med
variation av lingon
och blåbär.
Ta båten till Styrsö och njut av vällagad mat och vacker miljö.

J

ag har ätit på Pensionat Skäret tre gånger under sommaren. Menyn har varierat
med tanke på de för dagen bästa råvarorna. En salvia- och citrusgraverad sejrygg samt vinägrett på gurka, dill och citron har gjort mig djupt lycklig. Steget
mellan natur och mun är här praktiskt taget borttaget. Smakerna är så starka och
naturliga att de tycks sväva över resterande
rätter. Fantastiska. Men särskilt en rätt
kommer att stanna kvar hos mig för evigt
– en grovt handskuren råbiff på Styrsölamm med 63-gradigt ägg. Rödbeta och kapris. Detta var en av sommarens höjdpunkter vad gäller upplevelser av inhemsk mat.
Oerhört imponerande. En så rå, ärlig och
så fruktansvärt utlämnande rätt vet jag inte
om jag har upplevt på västkusten tidigare.
Den ser till en början något slarvig ut
– grovt upphackade bitar lamm droppade
slumpmässigt över en tallrik – men när
ägget, rättens moderskepp, binder
samman smakerna och texturen i mun-

Smörstekt kummel
med jordärtskockspuré, blomkål och bönor.

1111
PENSIONAT
STYRSÖ SKÄRET

Skäretvägen 53,
Styrsö. Bäst mat
i skärgården.

nen är hela rätten hemma.
Hela upplevelsen på Pensionat Skäret är
som en rundtur med guide på ön: ”Här är
lammen. Här växer ängssyra. Här är våra
nässlor.” Och nästa rätt är just en näve
nässlor. En näve nässlor på en nässelsoppa,
hälleflundra, kål och vårlök. Ingenting tillsatt, ingenting borttaget. Bara natur uppvisad av en kock med van och respektfull
hand som uppenbart är uppbackad av ägare med ekonomi och intresse för att välja
ut det för dagen bästa av närodlat och kvalitet.

J

ag kan vara kritisk mot den ibland löjliga uppläggstekniken. Att pensla någon
kräm slumpmässigt är ett mönster på
pensionatet som upprepar sig under
mina besök. Mot omgivningen – den oerhört vackra naturen och pensionatets
snickarglädje – och råvarorna känns det
som en estetisk våldtäkt. Låt samma enkelhet och självförtroende som präglar tillag-

ningen också lysa i uppläggen. Det skulle
alla vinna på.
Detta var den bästa måltiden under
sommaren, men nu senast gick jag igenom torskryggen och rödspättan. Inga
överraskningar här. Också bra. Tänk bara
på att köket och menyn skiftar snabbt
och helt efter säsong. Vilket naturligtvis är det enda sättet att gå om man vill
servera bra och ärlig mat.

P

ensionat Skäret är ett vad som i
folkmun brukar kallas ”säkert
kort”. Köket gör aldrig bort sig.
Vilket är bra då restaurangen ligger en bit bort från stan. Det vore trist
att ta sig biten ut i skärgården och sedan bli besviken. Även om naturen och
skärgårdsmiljön är just halva nöjet. Med
Pensionat Skärets säkra matlagning blir
det hela till en himmelsk helhet.

CARL REINHOLDTZON BELFRAGE, KROGSKRIBENT

RECENSERAT

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

SVENSKT
11111
LINNÉA ART

Södra vägen 32. Stans
bästa fine dining och
bistro.

FUSION
11111
VRÅ SOMMAR

Drottningtorget 10.
Det bästa av Sverige
och Japan.

ITALIENSKT
1111
LA CUCINA
ITALIANA

Skånegatan 33. Göteborgs bästa italienare.

SUSHI
11111
HOZE

Stigbergsliden 17.
Göteborgs bästa
restaurang just nu.

LYX
1111
BHOGA

Norra Hamngatan 10.
Bästa restaurangen
i mellansegmentet.

SKALDJUR
1111
SJÖMAGASINET

Adolf Edelsvärds gata
5. Sveriges mest klassiska lyxrestaurang.
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STUDIO S

GULDBAGGE?

11111
SMÄRTGRÄNSEN

Övertygande roll

SF

g ”Monica Z”
Wkd:s recensent vill inte bidra med mer hajp krin
rdebutanten Edda
men kan ändå inte låta bli att hylla skådespela
filmen skildrar.
Magnason, Kjell Bergqvist och valet av period som

Drama. Ale flyttar till
en ny stad med sin far
efter sin mors död,
men omstarten blir inte vad de väntat.
Michel Francos mästerliga, drabbande
film är ett slag i magen – brutalt och
smärtsamt. Den stannar också i ditt huvud
långt efteråt. EL

UIP

11
PAIN AND GAIN

Actionkomedi. Tre gyminstruktörer fixerade
vid amerikanska drömmen kidnappar rik
kund men strul uppstår. Bygger på verklig
– sanslös – story, men
svulstregissören
Michael Bay går vilse
bland våldet, sunkigheten och de smaklösa
detaljerna. C-GK

Edda Magnason (Monica) och Sverrir Gudnason (Sture Åkerberg) i ”Monica Z”.
TRIART
SF

1111
MONICA Z

Biopic. Filmen om
Monica Zetterlund är
snygg och välspelad
och skådisdebutanten
Edda Magnasons
Guldbagge känns redan kassaskåpssäker.

V

HENRIK MONTGOMERY/SCANPIX

issa filmer hajpas så mycket på förhand att man som recensent drar
sig för att bidra till orimliga förväntningar genom ytterligare superlativer. Alltså vill jag förmedla att ”Monica Z”
är en mycket bra film – utan att krama ihjäl
den eller dess skådisdebuterande stjärna,
sångerskan Edda Magnason. Det senare är
särskilt svårt. Hon är inte lika bra som jag
hade läst. Hon är bättre. Tonträffen i både
tal och sång, blickarna, gesterna – hon övertygar i varje moment. Utan att det känns
klinisk imitation blir hon Monica Zetterlund. Per Fly (regi) och Peter Birro (manus)
gör också det kloka valet att fokusera på
perioden strax före, och några år efter, genombrottet. Alltför många biopics gapar
över hela livshistorier och blir mer redovisning än filmupplevelse. Att tonvikten här
ligger på just den del av 1960-talet när kreativiteten sprutade ur de kulturprofiler som
kretsade kring Monica – Beppe Wolgers,
Hasse & Tage, Povel Ramel, Vilgot Sjöman

etcetera – gör inte tidsskildringen mindre
spännande. Perioden är en våt dröm för dagens unga hipsters. Vilgot Sjöman spelas för
övrigt alldeles utmärkt av Oscar Thunberg.

SVERRIRS FILM

Levererar. Jag tycker
att den flitigt filmande
Sverrir Gudnason svajat i en del tidigare
roller, men som den
lågmälde och lite försiktige jazzbasisten
Sture Åkerberg känns
han fullständigt självklar i varje ögonblick.
En fin prestation.

SPANSK
RESTAURANG

RK
AFTERWO18
.00

.00Fredagar 16
uds
Tapasbuffé bj
16.00-18.00

•

Husets Tapastallrik och Husets Grillrätt 99:-

•

Öl & vin 39:-

Alkoholfritt alt. finns

A

tt välja den inte direkt outnyttjade
och föga Värmlandsklingande Kjell
Bergqvist som den bittre, jantelåsta
far vars bekräftelse Monica söker,
tycks mig först feltänkt. Men han sätter nyanserna och är faktiskt den som fuktar mina ögon. Visserligen i en skamlöst manipulativ scen som dessutom är allt annat än
oförutsägbar, men den tar en genväg direkt
till mitt hjärta. Snygg är filmen också och
får även effekten att man direkt vill göra
en spellista med bara Monica Z.
Jaha, så bidrog även jag till hajpen. Och
kan då lika väl även undra om spelbolagen
ens kommer att tillåta betting på Guldbaggen till Bästa kvinnliga huvudroll? Den kategorin känns redan
C-G KARLSSON,
avgjord.

11
THE
GRANDMASTER

FILMRECENSENT

Actiondrama. Jag älskar magiska kärleksdramat ”In the mood
for love” men med
denna spretigt berättade, och ytterst högstämda, film om martial arts-legenden Ip
Man ger ojämne superesteten Wong Kar-Wai
mig snarare träsmak
än hänryckning. C-GK

SVT SÖKER DIG SOM LÄNGTAR EFTER EN SERIÖS RELATION
VILL DU FÅ CHANSEN ATT LÄRA KÄNNA
GRETA, STAFFAN ELLER MALIN?
VILL DU VARA MED I KÄRLEKSKODEN?

Söndagsmiddag 109:• Flamenco livedans

SVT producerar nu en populärvetenskaplig realityserie där tre singlar söker
efter kärleken. Med hjälp av spännande forskning undersöker vi om vetenskapen kan hjälpa våra singlar att hitta den rätta partnern. Är det kanske du?

Quepasarestaurang.se
031-762 61 50 • Drottninggatan 29

Vill du vara en del av äventyret?
Anmäl dig på svt.se/karlekskoden

•

Torsdagar

”VÄRLDSKLASS!”
NÖJESGUIDEN

”ÖVERTRÄFFAR DE
ANDRA FILMERNA
I SERIEN”
UPSALA NYA TIDNING

AFTONBLADET

EXPRESSEN

”MÄKTIG
FINALTRILOGI”
DAGENS NYHETER

”FULLVÄRDIG
FINAL”
SVD

MATIAS VARELA
JOEL KINNAMAN
MALIN BUSKA

BIOPREMIÄR NÄSTA FREDAG!

Visas på bergakungen
biopalatset,
facklan/kungsbacka

filmstaden bergakungen • biopalatset
KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se
FÖRKÖP STARTAR ONSDAG. Från 15 år

White House Down

KÖP/RESERVERA: sf.se, mobil.sf.se

BIOPREMIÄR IDAG!

bergakungen • biopalatset • facklan/kungsbacka
KÖP/RESERVERA BILJETTER: på närmaste
SF Bio, sf.se, mobil.sf.se • Från 15 år

Pain and Gain

BIOPROGRAM FREDAG 13 SEPTEMBER 2013
Kungsbacka • Biljetter: sf.se

Alfons Åberg – Hokus Pokus .........16.15
Smurfarna 2 (Sv.tal) 3D ....... 16.30, 18.30
Monsters University (Sv.tal) 3D ......16.45
Monica Z ............................. 18.00, 20.30
Blue Jasmine .................................19.15
Pain & Gain.....................................21.00
Snabba Cash Livet deluxe .............21.30

Visas på bergakungen,
biopalatset och facklan
KÖP/RESERVERA: sf.se, mobil.sf.se

Min iranska familj Premiär!............18.15
Kungälv. 0303-10381
Spirit of ’45 Premiär! Samtal med
www.trappanbio.se
Nätverket Gemensam Välfärd ...........18.30
Monica
Z
........................................19.30
Kära passagerare ..........................18.45
Familjen Persson i främmande land.20.00
Dom andra .....................................20.30
Den gröna cykeln ...........................21.00
Monica Z ........................................19.30
BIO VÅGEN Lerum tel. 0302 - 150 80
Smurfarna 2 (3D) 100:- ..................16.45
Monica Z 85:- .................................19.00
Kassan öppnar kl 12.30
www.biovagen.se
Fredagsmatiné: Monica Z Premiär!..13.30
Känn ingen sorg.............................16.00
Skanstorget 1
Tel 711 43 44

www.capitolgbg.se

Frances Ha .........................fre-sön 16.45
Monica Z ........................................18.30

Monica Z Premiär! ..........................18.30 Grandmaster ..................................20.45
The Grandmaster Premiär! .............21.00 Smärtgränsen lilla Capitol 80 kr .... 19, 21

BIOPREMIÄR 27 SEPTEMBER!

3d sVe tal: BERGAKUNGEN Fre 13.15, 15.40 Lö-sö 11.00, 13.15, 15.40
biopalatset Fre-lö 12.45, 15.00, 17.10 Sö 13.45, 16.00 • facklan
2d sVe tal: bergakungen • biopalatset • facklan

BIOPREMIÄR IDAG!
Flygplan

FÖRKÖP staRtaR idag! • sf.se. BT. Premiär äv i Kungälv, Stenungsund & Skärhamn!

BERGAKUNGEN 13.00, 15.00, 17.00 Från 7 år

KÖP/RESERVERA BILJETTER PÅ: närmaste SF Bio, sf.se eller mobil.sf.se

BIOPROGRAM

13 – 19 SEPTEMBER
PREMIÄR!

The Grandmaster

Epic – skogens
hemliga rike - sv tal

Plusstolar!

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

Känn ingen sorg

Paranoia

Fre-sö 15.10, 15.20, 17.50, 21.20 Lö äv 23.50
(7 år) 20.40 Må-to 15.10, 17.50, Percy Jackson
20.40
(11 år)

Fre-ti+to 12.10

Hur många kramar
finns det i världen

(15 år)

Monica Z
Fre 22.00 Lö 21.10, 24.00
Sö-to 21.10
(15 år) PREMIÄR!
Fre+sö 15.00, 17.45, 20.45
Lö 15.00, 17.45, 20.45,
23.30 Må-to 12.20, 15.00,
Alfons Åberg
17.45, 20.30
(7 år)
– Hokus pokus (Btill)
Svensktextad: 15.20,
13.00, 17.00 Lö-sö äv
18.00
11.00
Monsters
University
- svenskt tal 3D

(7 år)

Dumma mej 2 sv tal
12.40

(7 år)
13.30, 16.00
Lö-sö äv 11.00

(7 år)

Monsters University
- svenskt tal

Elysium

(15 år)
Fre 15.20, 17.50, 21.45 Lö
15.20, 17.50, 20.20,
23.00 Sö-to
15.20, 17.50,
20.20

(7 år)
Fre-må+on-to
12.00

Lö-sö 11.20

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

Monica Z

PREMIÄR!

Fre+ti-to 18.00, 21.00
Lö 15.00, 18.00, 21.00,
23.45 Sö 15.00, 18.00,
21.00 Må 21.00

Schimpansen
PREMIÄR!

13.00, 15.00, 17.00
13.00

(7 år)
(7 år)

11.50
Lö-sö
äv 10.45
(Btill)

Fre 12.30, 13.40
Lö-sö 11.10, 12.30, 13.40
Må-to 13.40
(7 år)

Smurfarna 2
- sv tal 3D

Fre+sö-to 11.45, 14.30,
18.40 Lö 12.10, 14.40,
18.40
(7 år)

Pain &
Gain

Snabba cash
– Livet deluxe

PREMIÄR! Fre+sö-må+on-to 14.40,
Fre+måti+to
14.40,
18.20,
21.30
Lö
14.40,
17.30,
20.30,
23.30
Sö
14.40,
17.30,
20.30
On
18.20,
21.30
(15 år)

sk
i ca Z
Mon rar en sveans stora
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m
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IÄR!

PREM

HD

Percy

Monica Z PREMIÄR!

One Direction

Alfons Åberg
– Hokus pokus

14.30
(Btill)

12.15

12.00

Fre-lö 19.50, 22.25
Sö-to 20.25
(15 år)

go ä person an som
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(7 år)

PREM

Dumma mej 2
- svenskt tal

IÄR!

”VÄRLDSKLASS, MAGNASON”
EXPRESSEN

(11 år)

The Conjuring

(Btill)

World War Z 3D

Painain nell
G mi
and r en ex-krilig tränare

(7 år)

Dumma mej 2
- svenskt tal 3D

Fre-sö 12.50, 18.10 Må-to Emperor
12.50, 15.20, 18.10 (15 år) Fre+må-to 15.15
Lö-sö 13.50

Epic – skogens
Fre+sö+ti+to 18.10, 21.30
hemliga rike
Lö 18.10, 21.30, 23.20
Må+on 21.30
(15 år) - svenskt tal
Fre-må+to 12.10
(7 år)
The Grandmaster
Hur
många
kramar
PREMIÄR!
15.15, 18.00, 20.50 (15 år) finns det i världen
21.10 Lö äv 23.45

Knattebio:
Lö-sö 12.35

(Btill)

Fre-lö 12.50, 15.05, 17.20, Fre-lö 16.55, 19.35,
22.20 Sö-to
19.55 Sö 12.50, 15.05,
17.30, 19.55 Må-to 13.00, 20.35 (15 år)
15.15, 17.30, 20.30 (7 år)
Barnvagnsbio: On 12.00

Croodarna
- svenskt tal

(15 år)

- film för de små

Instru-

PREMIÄR!

Blue Jasmine

Breakdown

The Heat

- sv tal 3D

Pain & Gain

Fre-må+to 13.15
(7 år)
18.15, 21.15 Lö 14.40,
18.15, 21.15, 23.20
Elysium
Ti 18.15, 21.15
(15 år) Fre 19.00, 22.30, 23.30
Lö 19.00, 22.30
The Broken Circle
Sö-to 19.00, 20.10 (15 år)

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

ONYANSERAT

(Btill)

12.05, 14.00, 15.30

Smurfarna 2
One
Direction 3D - svenskt tal
One
Direction

(15 år)

Känn ingen sorg

12.00, 14.25
(7 år)
ments:
Fre 13.00, 15.45, 18.30,
World War Z
Smärtgränsen
Stad
21.15,
23.45
Lö-sö
13.00,
Lö 23.20
(15 år)
PREMIÄR!
15.45, 18.30, 21.15
av
14.40, 17.25
(15 år) skugMå-ti+to 13.10, 15.40,
18.10, 20.40 On 15.40,
gor
18.10, 20.40
(7 år) Snabba cash
18.05
– Livet deluxe
Barnvagnsbio:
On
12.10
Livemusik!
Fre-lö 17.50, 21.10, 22.10 (15 år)
Monica Zetterlund-band.. Monsters University
Sö 17.50, 21.10
Live på Biopalatset
Må+on 21.10
(15 år)
- svenskt tal
17.30-19.30 fre 13 sept.
12.30, 15.10
(7 år)
The Conjuring
Kungstorget.
Fre 20.50, 23.55
Now You See Me
Kassan öppnar 11.00
to 20.50
19.40
(11 år) Lö(15 år)

Smurfarna 2 - eng tal

19.00
(Btill)

RONNY SVENSSON, TV4

Lö 22.15

The
Fre 21.45 Lö 21.10, 23.40
The
Jackson
Fre 12.35, 17.10, 19.45,
Heat
Sö-to 21.10
(15 år) 22.30 Lö 16.15, 17.10,
Wolverine
– Monsterhavet 3D
Fre 19.55, 23.20 Lö 19.55
19.45, 22.30 Sö 16.15,
14.20, 17.00
(11 år) Sö-to 17.30
(11 år) Vem?
(15 år) Fre 23.40
18.00,
20.45
Må-to
12.35,
- film för de små
Vem?
18.00, 20.45
(11 år) Smurfarna 2
The Mortal
Knattebio:

Mitt liv med Liberace Fre 16.10, 19.30
Lö-to 16.10, 18.45
19.00 Lö-sö äv 10.50 (Btill) Drama, Michael Douglas
14.15, 20.40
(11 år)

Skånegatan 16.
Kassan öppnar 11.00,
lö-sö 10.00

12.50, 20.50

Kick-Ass 2

– Monsterhavet 3D

Kick-Ass 2

Blue Jasmine

The Mortal
Instruments:
Stad av skuggor

Wong Kar-Wai bjuder på
ett visuellt fyrverkeri när han
målar upp
Ip Mans liv. Från barndome
ns introduktion till kampsp
orten via
en dramatisk flykt till Hong
Kong under det andra Sin
o-japanska
kriget till den slutgiltiga utm
aningen av stormästaren
s skicklighet.

”EN NY SVENSK

FILMSTJÄRNA ÄR FÖDD”

M-MAGASIN

Fre-sö 15.40, 17.40, 21.30
Må-to 15.45, 17.40,
(15 år) 21.30
(Btill)

PLAZA KVINNA

För info om SF Bios rabattkort se sf.se

BÄSTA FILM

AFTONBLADET

UN CERTAIN REGARD FESTIVAL DE CANNES

SYDSVENSKAN

UPSALA NYA TIDNING

METRO

AMELIA

OSCAR®
EN FILM AV

BIDRAG
2013

FELIX VAN GROENINGEN

MOVIEZINE
WWW.NJUTAFILMS.COM

Fre-sö 12.50, 18.10
Må-to 12.50, 15.20,
18.10 Från 15 år

“OMSKAKANDE!”

Tel 711 43 44 www.capitolgbg.se
www

MovieZine

Må+on-to 16.15

www.sf.se • www.capitolgbg.se. Från 15 år

The Broken Circle...

“VÄLDIGT STARK!

Det var länge sedan en ﬁlm
berörde mig så mycket!”
SVERIGES RADIO, Kino

WWW.STUDIOSENTERTAINMENT.SE

BIOPREMIÄR IDAG!
VISAS PÅ BERGAKUNGEN OCH BIOPALATSET
KÖP/RESERVERA: sf.se, mobil.sf.se

Tel 711 43 44 www.capitolgbg.se

14.40, 17.25 19.00, 21.00

sf.se eller
mobil.sf.se,
capitolgbg.se
Från 15 år

BIOPREMIÄR IDAG!

BERGAKUNGEN

Smärtgränsen

Fre+sö 15, 17.45,
20.45 Lö 15, 17.45,
20.45, 23.30 Må-to
12.20, 15, 17.45,
20.30 Svensktextad:
15.20, 18

BERGAKUNGEN BIOPALATSET Fre 13,
15.45, 18.30, 21.15,
VIP

PREMIÄR ÄVEN I KUNGÄLV, LERUM,
SKÄRHAMN, STENUNGSUND,
MÖLNLYCKE OCH MÖLNDAL!

BIO ROY Fre-sö 13.30, 18.30 FACKLAN/KUNGSBACKA
Fre-on 18, 20.30 To 20.30
Må+on-to 18.30 Ti 15
Svensktextad Lö-sö 16
23.45
Lö-sö
13,
15.45,
Fre+ti-to 18, 21
CAPITOL
Lö 15, 18, 21, 18.30, 21.15 Må-ti+to Fre-må+on-to 18.30 Ti 16.15 On 15.30 To 18
13.10,
15.40,
18.10,
23.45 Sö 15,
KÖP/RESERVERA: sf.se eller mobil.sf.se,
18, 21 Må 21 20.40 On 15.40,
18.10, 20.40
capitolgbg.se, bioroy.se. Från 7 år

Snart
dags för
sommarens
sista
avgång.

Vi har bara öppet i tio dagar till i sommar. Har du inte besökt Kaninlandet ännu är det hög tid nu.
Passa på att åka så mycket du orkar! Missa inte heller kvällens konserter på Stora Scenen med
DANIEL GILBERT kl 19 och TIMO RÄISÄNEN kl 20. På söndagar t o m 29 september kan du köpa
SPELPASSET i Spelhuset och spela hur mycket arkadspel och airhockey du vill – för bara för 90 kr.
Öppetdagar och -tider hittar du enkelt på liseberg.se. Välkommen!

