
Ons 5 april 19:00
The Whale
Från 11 år  1 tim 57 min 
En tillbakadragen engelsklärare som lider av svår 
fetma gör ett sista försök att återknyta kontak-
ten med sin tonårsdotter. Ons 28/9 19:00 

Vackra själar
Frankrike 2021 1 tim 32 min | Barntillåten

En briljant 40-åring med cerebral pares krockar 
bokstavligt talat med en 58-årig begravningsen-
treprenör och en otippad vänskap tar sin början. 
I en likbil ger de sig ut på en omvälvande road 
trip som får de bägge vännerna att tänka till om 
sina liv.

Ons 21/9 19:00 Sista chansen  
Där kräftorna sjunger
USA 2022 2 tim 05 min | Från 11 år

Där kräftorna sjunger är filmatiseringen av suc-
céromanen av Delia Owens. En ung kvinna har 
växt upp själv utanför en stad längs North Caroli-
nas kust och uppfattas som enstöring. När en ung 
man hittas mördad blir hon snabbt misstänkt, men 
snart uppdagas sanningen om hennes liv.

För en trygg och säker bioupplevelse

• Endast betalning med kort eller Swish.  
• Stanna hemma om du är sjuk. Återbetalning av förbokade biljetter vid sjukdom.
• Förköp är bästa sättet att försäkra sig om biljett. Boka på bio.se  

Välkommen!

Vi driver vår biograf med stöd från: folketsbiovisby.se | förköp: bio.se

Lör 24/9 19:00  
Svansjön - balettkompaniet på National Opera i 
Ukraina
Ukraina 2022 2 tim 29 min | Barntillåten

I solidaritet med Ukrainas befolkning kommer Live på bio att erbjuda biogra-
fer över hela landet en vacker inspelad balettuppsättning från Ukrainas natio-
nalscen National Opera i Kiev. Alla intäkter från denna titel går till UNHCR.

Svansjön är den klassiska baletten som har framförts flest gånger, för mest 
antal åskådare, samt av de mest prestigefyllda kompanierna i baletthistorien, 
sedan den först sattes upp år 1877. Den ursprungliga versionen av baletten 
som skapades 1894-1895 av Marius Petipa och Lev Ivanov lade grunden 
för alla kommande versioner, varav den mest kända hade Rudolf Nurejev i 
huvudrollen. Valery Kovtuns version dansad av Kievs balettkompani kommer 
inte heller att göra någon besviken.

Mån 26/9 19:00 
Bränn alla mina brev | PREMIÄR
Sverige 2022 2 tim | 11 år

Efter ett gräl med sin fru inser Alex Schulman 
att han måste ta itu med sin vrede. En ilska som 
gått i arv i generationer. Släktens alla konflikter 
och vendettor tycks börja hos en och samma 
person: morfar Sven Stolpe. I Bränn alla mina 
brev följer vi Karin och Sven Stolpe, och den 
korta affär Karin hade med Olof Lagercrantz 
i början av 1930-talet som skapade svallvågor 
över årtionden.

Fre 30/9 19:00 
Ticket to Paradise | PREMIÄR 
USA 2022 1 tim 14 min | Barntillåten

Oscarsvinnarna George Clooney och Julia 
Roberts återförenas på vita duken som ett skilt 
par som oväntat hamnar på ett gemensamt 
uppdrag: att hindra sin förälskade dotter från 
att göra samma misstag som de en gång gjorde. 
Ticket to Paradise, från Working Title, Smoke-
house Pictures och Red Om Films, är en ro-
mantisk komedi om att plötsligt få en oväntad 
andra chans.

film på Gotland

PROGRAM19-30 SEPTEMBER

Fre 23/9 19:00  
Orphan: First Kill
USA 2022 1 tim 39 min | Från 15 år

Leena Klammer planerar en lysande flykt från en 
psykiatrisk klinik i Estland och reser till Amerika 
genom att utge sig för att vara den försvunna 
dottern till en rik familj. Men Leenas nya liv som 
”Esther” kommer med en oväntad twist och sätter 
henne mot en mamma som till varje pris kommer 
att skydda sin familj.

Mån 19/9 19:00  
Joyce Carol Oates: A Body in 
the Service of Mind | PREMIÄR
Sverige 2022 1 tim 29 min | 7 år

Joyce Carol Oates beskrivs ofta som ”Amerikas 
främsta författare”, och hennes extraordinära 
talang är välkänd världen över. Filmen lotsar oss 
skickligt genom Oates gedigna författarskap och 
hur hennes romaner är djupt grundade i såväl 
hennes egen bakgrund, arbetsliv och relatio-
ner som i samtiden. Filmen lyckas ta oss till ett 
innerligt, insiktsfullt och kärleksfullt möte som 

Tors 13 april 19:00
Metallica: 72 Season
Från 15 år
Metallica: 72 Seasons är titeln på den globala 
lyssningsfest som äger rum på biografer i hela 
världen dagen innan det nya albumsläppet. 
Exklusiva intervjuer med Metallica där hela 
bandet gräver i bakgrunden och idéerna till de 
nya låtarna. Helt nya musikvideos visas för varje 
låt på albumet. Metallica har också utlovat några 
överraskningar som fansen inte vill missa.

Sön 16 april 15:00
Close
Från 11 år 1 tim 35 min
De två trettonåringarna Léo och Rémi har alltid 
varit väldigt nära vänner. Allt kastas dock över 
ända när de hamnar i nya sociala sammanhang på 
högstadiet. En film om vänskap och att lära sig ta 
ansvar.

Fre 14 april 19:00 
Renfield
Från 15 år 1 tim 33 min
I den här moderna monsterhistorien om Dracu-
las lojala tjänare, har Nicholas Hoult huvudrollen 
som Renfield, den plågade medhjälparen till histo-
riens mest narcissistiska chef, Dracula. Renfield är 
tvungen att skaffa fram offer till sin mästare och 
uppfylla alla hans önskningar, hur förnedrande det 
än kan vara. Men nu, efter århundraden av slaveri, 
är Renfield redo att ta reda på om det kan finnas 
ett liv utanför Mörkrets furstes skugga.

Lör 15 april 18:00
OPERA LIVE: Rosenkavaljeren 
Från 15 år 4 tim 42 min inkl. 2 pausar 
Strauss romantiska mästerverk Rosenkavalje-
ren är en av hans populäraste operor. Komedin 
möter tragedin och föreställningen leds av en 
kvinnlig stjärntrio. Upplev den live på bio den 15 
april 2023. Rosenkavaljeren skildrar kärlekens 
sötma, men också åldrandets vemod.

Mån 3 april 17:30 (insläpp från 17:00)
Film på Gotland Boy from Heaven
Från 11 år 1 tim 55 min
Film på Gotland visar Boy from Heaven på 
Folkets Bio i Visby. Filmen är regisserad av Tarik 
Saleh och har vunnit pris för bästa manus i 
Cannes och på svenska Guldbaggegalan. Efter 
visningen arrangeras ett spännande samtal med 
filmens producent, Kristina Åberg om filmens 
tillkomst, tema och om de utmaningar som följt 
inspelningen. För mer info se Film på Gotlands 
Facebook eller hemsida. OBS anmälan via 
e-post: info@filmgotland.se

Folkets Bio startades 1973 för att filmer som inte den 
kommersiella branschen ville visa ska få möjlighet att möta 
en publik.  I år firar vi 50 år och Folkets Bio är mer  
angelägna nu än någonsin!

Sön 9 april 15:00 
Tár
Från 7 år 2 tim 38 min
Från producenten, författaren och regissören 
Todd Field kommer Tár, med Cate Blanchett i 
huvudrollen som den ikoniska musikern Lydia 
Tár. Tár undersöker maktens föränderliga natur, 
dess inverkan och varaktighet i vår moderna 
värld.

Tors 13 april 14:00
För PRO:s filmklubb Godland
Från 11 år 2 tim 23 min
Den unge ambitiöse lutheranska prästen Lukas 
skickas i slutet av 1800-talet till Island för att ta 
över en församling. Bemötandet är allt annat än 
välkomnande. För att nå sitt mål tvingas han till 
en strapatsrik och farofylld resa på häst. Lukas är 
utrustad med en för tiden modern kamera, men 
i övrigt blir det snart uppenbart hur illa rustad 
han är för sitt uppdrag.

Mån 10 april 19:00
Den blå kaftanen
Från 15 år 1 tim 58 min 
Halim och Mina är gifta sedan många år och 
tillsammans driver de stadens bästa kaftanbutik. 
När Mina blir allvarligt sjuk tas en ung lärling 
in på butiken. Nu rubbas cirklarna och plötsligt 
är de tre i äktenskapet. En varm, sensuell och 
livsbejakande hyllning till kärlekens kraft.

Fre 7 april 19:00
Everything Everywhere  
All at Once
Från 11 år 2 tim 19 min
En utmattad kinesisk-amerikansk kvinna sveps 
med i ett galet äventyr, där hon är den enda som 
kan rädda världen genom att utforska andra 
världar och genom de liv hon hade kunnat leva.


