Ohjelmistossa seuraavaksi:

Lost Boys -K16Lost Boys on dokumenttielokuva kadotuksesta ja Kambodžan kaduille kadonneista kolmesta suomalaisesta
miehestä. Heistä Jani tunnetaan Reindeerspotting – pako Joulumaasta -dokumenttielokuvan (2010)
päähenkilönä ja Joonas sen ohjaajana. Lost Boys -elokuvan päähenkilö on Joonas itse. Seksin, huumeiden ja
kuoleman täyteinen peittelemätön tositarina kertoo siitä, mitä tapahtui kymmenen vuotta sitten, kun
rovaniemeläisiä huumeidenkäyttäjiä kuvanneen Reindeerspottingin ensi-iltamenestyksen ikuisia jatkoja
viettäneet kaverukset muuttuivat kuolemattomista kuolevaisiksi. Juhlat loppuvat, kun Joonaksen kaverit
katoavat ja Jani kuolee väkivaltaisesti Kambodžan Phnom Penhissä. Lost Boys -elokuvassa Joonaksen kamera
vie katsojan niin Bangkokin huumaavaan meluun kuin Phnom Penhin öisille kujille, Janin viimeisiin
elinviikkoihin sekä tämän katoamisen ja kuoleman jälkeiseen epätoivoiseen etsintään. Mitä kadonneille
tapahtui? Löytyykö vastaus Joonaksen kuvaamista videonauhoista vai jostain, joka on vielä tutkimatta ja
kohtaamatta, kuvaamatta ja kertomatta? Onko kaikessa kyse huumeista, naisista ja rahasta, vai johtavatko
jäljet johonkin syvemmälle? Joku tietää jotakin. Joonas etsii ystäviään ja paikallisia naisia, joiden kanssa
juhlittiin ja jaettiin se, mitä milloinkin oli jakaa. Joonaksen on löydettävä oma totuutensa tapahtuneesta
huumeiden ja hämärän keskeltä – eikä siellä ole sankareita.

ti 10.11. klo 18
ke 18.11. klo 18
Liput 8 €

Saint Maud -K16Rose Glassin esikoisohjaus SAINT MAUD on jäätävä ja rohkean erilainen kertomus uskosta, hulluudesta ja
pelastuksesta keskellä langennutta maailmaa. Nuori Maud on sairaanhoitaja, joka haluaa pelastaa kuolevan
potilaansa sielun hinnalla millä hyvänsä. Synkät voimat ja hänen oma syntinen menneisyytensä uhkaavat
kuitenkin estää pyhät tarkoitusperät.
pe 13.11. klo 18
su 15.11. klo 17
Liput 8 €

Kohti ääretöntä -K12Unenomainen naisääni johdattaa meidät elämän suurien ja pienten tapahtumien ääreen; pariskunta leijuu
sodan runteleman Kölnin päällä, isä pysähtyy solmimaan tyttärensä kengännauhat kaatosateessa ja kolme
teinityttöä tanssii kahvilan edessä. Roy Anderssonin uusi elokuva on elämän ja olemassaolon kaleidoskooppi.
Naapurimaan velhoa Roy Anderssonia on kutsuttu pohjoismaisen kurjuuden kuninkaaksi. Mutta Andersson
lentää kepeästi kaikkien määritelmien yli, ohi ja ali. Anderssonin maailmassa ollaan samanaikaisesti
proosallisen yleviä ja ryvetään kurjuuden pohjamudissa. Kaiken takana on sydämellinen nauru ihmisyydelle.
su 15.11. klo 14
to 19.11. klo 18
Liput 8 €

Karpo -K7Hannu Karpo on suomalainen ikoni, joka on tallentunut kansakunnan muistiin: oman tiensä kulkija, joka
raportoi väsymättä ja kuvia kumartamatta tavallisten suomalaisten ihmisten kohtaamista vääryyksistä.
Kaikki siis tietävät Karpon, mutta harva tuntee miehen karvahatun alla. Elokuva Karpo kuvaa Hannu Karpon
vuosikymmeniä kestänyttä uraa toimittajana ja käänteitä, jotka tekivät Karposta ilmiön ja koko kansan
tunteman tv-kasvon.
Karpo-elokuvassa kerrotaan myös niistä uhrauksista, joita ohjelmien teko ja vääryyttä kokeneiden
kansalaisten puolustaminen vaati. Karpo rohkeni mennä alueille, joita muut karttoivat. Koko kansan
rakastaman televisio-ohjelman tuotannossa käytettiin toisinaan mitä ällistyttävämpiä keinoja ja liikuttiin
lain molemmin puolin. Karpoa oli mahdoton pysäyttää syyttein tai uhkauksin, sillä kansain silmissä hänestä
kasvoi oikeuslaitostakin suurempi instituutio.
Maailma, Suomi, media ja journalismi ovat käyneet läpi suunnattoman murroksen Karpon toimittajan uran
aikana. Karpon tarina on kuin täydellinen läpileikkaus tästä dramaattisesta muutoksesta – ja samalla hyvä
muistutus siitä, miten toisenlainen maa Suomi oli vielä hyvin vähän aikaa sitten. Karpo nostaa karvahattua
rohkealle ammattilaiselle, jolla oli asiaa.

su 22.11. klo 14
Liput 8 €

Ensilumi -SMehdipourin perhe on asunut jo muutaman vuoden vastaanottokeskuksessa suomalaisessa
pikkukaupungissa. He uskovat tulevaisuuteen Suomessa ja elävät elämäänsä, kuten mikä tahansa perhe
nauttien Suomen kesästä, yöttömistä öistä ja lettukesteistä paikallisten ystävien kanssa. Perhe saa tiedon,
että heidän turvapaikkahakemuksensa on hylätty, mutta he katsovat tulevaisuuteen silti
positiivisesti. He tekevät viimeisen mahdollisen valituksen päätöksestä ja jatkavat jokapäiväistä elämäänsä,
vaikka tulevaisuus on epävarma. Perheen poika Ramin aloittaa ensimmäisen vuotensa yläkoulussa ja jokainen
hetki on hänelle entistäkin kallisarvoisempi. Nuoruuden ja aikuisuuden kynnyksellä elävä Ramin opettelee
löytämään oman äänensä ja paikkansa maailmassa parhaan ystävänsä Jigin kanssa. Samalla Raminin
elämäniloa huokuvat isä ja äiti yrittävät rakentaa perheelleen onnellista ja turvallista elämää.
Elokuvan yhdessä pääroolissa nähdään Bahman-isänä Cannesin ja Berliinin elokuvajuhlilla parhaana
näyttelijänä palkittu iranilainen tähti Shahab Hosseini, joka näytellyt pääroolia kahdessa Oscar-palkinnon
voittaneessa elokuvassa (Nader ja Simin: ero ja Menneisyys). Muissa pääosia esittävät Shabnam
Ghorbani Mahtab-äitinä ja Aran-Sina Keshvari on Ramin. Muissa rooleissa: Vilho Rönkkönen, Laura
Birn, Kristiina Halkola, Eero Melasniemija Muhammed Cangore.

ti 24.11. klo 18

Erämaan kutsu -K12Erämaan kutsu perustuu rakastettuun, samannimiseen kirjaklassikkoon. Elokuva kertoo tarinan Buckista,
suurisydämisestä koirasta, jonka nautinnollinen kotielämä yllättäen järkkyy. Buck viedään
kalifornialaiskodistaan Alaskan Yukonin erämaahan 1880-luvun suuren kultakuumeen aikaan. Postin
koiravaljakon uusimpana tulokkaana - ja myöhemmin sen johtajana - Buck kokee elämänsä seikkailun. Hän
löytää oman paikkansa maailmassa ja tulee oman itsensä herraksi.
Elokuvan ohjaa Chris Sanders ja sen on Jack Londonin romaanin pohjalta käsikirjoittanut Michael Green.
Elokuvaa tähdittävät Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford ja Conin Woodell.
pe 20.11. klo 18
su 22.11. klo 17
ke 25.11. klo 18

Myymme saliin normaalia vähemmän paikkoja, siksi otamme varaukset etukäteen.
Suosithan korttimaksua. Pysythän sairaana tai oireisena kotona.
Lippuvaraukset: Maija 044 989 6608

