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Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du i kassan på Capitol. Ordinarie biljett - 
pris är 70 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare. Cinemateket-
kortet kostar 100 kr och med det betalar du 50 kr per biljett. Stora 
Cinemateketkortet kostar 500 kr och med det går du kostnadsfritt på våra 
visningar. Förmånskorten gäller i ett år. Har du köpt en rabatterad biljett 
måste du via upp ditt kort tillsammans med biljetten vid insläppet.

Är du under 15 år är det alltid fri entré på Cinemateket, men du får 
förstås bara gå på visningar där åldersgränsen tillåter det.

Filmernas åldersgräns varierar. Läs i programmet vad som gäller för 
respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn, filmer 
från 11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna för barn  
över 11 år.

Omslagsbild: Den stora paraden. Visas 29 september.

Våra förmånskort

Cinemateket visar film i Capitols stora salong med 206 platser. Kassan 
öppnar 30 minuter före dagens första föreställning. Inga bokningar, men 
förköp en månad framåt. Adress: Skanstorget 1. Telefon: 031-711 43 44, 
070-829 52 24. Webbsida: capitolgbg.se.

Capitol 

Det här är 
Cinemateket
Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att bidra 
till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform. Vi erbjuder 
vägledning till filmens historia och gör den samtidigt mer inkluderande genom att 
visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förståelsen för filmen 
och dess historia, och för att bidra till att historien skrivs om,  placerar vi de filmer
vi visar i ett filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i 
Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en internationell 
sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar för att 
bevara och tillgängliggöra filmarvet.
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Flykten från helvetet 
30 oktober

  =  levande musik
B  =  barntillåten
7  =  tillåten från 7 år 
11  =  tillåten från 11 år 

s.t. =  svensk text
e.t. =  engelsk text
u.t. =  utan text
s.d. =  svensk dialog
e.d. =  engelsk dialog
u.d. =  utan dialog

Tisdag 21 augusti 
18.30 Föräldrarna (Tokyo monogatari), Yasujiro Ozu, 1953. Melankoliskt  
 mästerverk där äldre par reser till Tokyo för att hälsa på sina vuxna barn, 
 som inte har tid med dem. 2 tim 16 min, s.t. B   
  

Lördag 25 augusti 
14.00 Apornas planet (Planet of the Apes), Franklin J. Schaffner, 1968. 
 Inflytelserik dystopi om planet där människor förslavats av apor, med 
 magnifikt foto i Panavision och kuslig musik av Jerry Goldsmith. 
 1 tim 55 min, e.d., u.t.  
 

Tisdag 28 augusti  
18.30 Koyaanisqatsi, Godfrey Reggio, 1982. Berömt collage av bilder på 
 natur, industrier och människor uppspelade med hög hastighet eller i slow  
 motion, till tonerna av Philip Glass hypnotiska musik. 1 tim 26 min, u.d. 7   
 

Lördag 1 september 
14.00 Unga Cinemateket: Victor och Josefine (Ernest et Célestine),  
 Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner, 2012. Fantastiska  
 animationer i film efter Gabrielle Vincents barnböcker om den oväntade  
 vänskapen mellan en björn och en mus. 1 tim 21 min, s.d. B   
 

Tisdag 4 september 
18.30 American Pop, Ralph Bakshi, 1981. 1900-talets amerikanska 
 musikhistoria skildras i förbifarten i rotoscope-animerad släktkrönika 
 med imponerande soundtrack.1 tim 37 min, e.d., u.t.  
 

Lördag 8 september 
14.00 2 dagar i Paris (2 Days in Paris), Julie Delpy, 2007. Pratsam komedi 
 där fransk-amerikanskt par försöker rädda sitt äktenskap genom att åka till 
 Paris och hälsa på hennes föräldrar. 35 mm, 1 tim 36 min, s.t. B   
 

Tisdag 11 september 
18.30 Ljudet från kristallfågeln (L’uccelo dalle piume di cristallo), 
 Dario Argento, 1970. Författare med skrivkramp blir vittne till mordförsök i 
 Argentos regidebut, en slasher-rysare i Hitchcocks anda. 1 tim 38 min, s.t. 
 

Lördag 15 september  
14.00 Spinal Tap (This Is Spinal Tap), Rob Reiner, 1984. Inflytelserik   
 mockumentär om brittiskt hårdrocksband på dekis som välter Stonehenge- 
 attrapper och vrider upp förstärkarna till elva. 1 tim 22 min, e.d., u.t.  
 

Tisdag 18 september  
18.30 Hiroshima – min älskade (Hiroshima mon amour), Alain Resnais, 
 1959. Nya vågen-milstolpe med manus av Marguerite Duras, där fransk  
 skådespelare och japansk arkitekt har passionerad kärleksaffär i Hiroshima 
 tio år efter atombomben. 1 tim 28 min, s.t. 
 

Lördag 22 september 
14.00 Paris, Texas, Wim Wenders, 1984. Harry Dean Stanton vandrar 
 ut ur öknen efter fyra år och försöker hitta sin sjuåriga sons mamma, 
 i Guldpalmsvinnare med berömd musik av Ry Cooder. 2 tim 26 min, 
 e.d., u.t. B   

Tisdag 30 oktober 
18.30 Flykten från helvetet (Suspiria), Dario Argento, 1977. Sprakande 
 färger och suggestiv musik i Argentos mest framgångsrika film, där anrik 
 balettakademi i Freiburg visar sig styras av övernaturliga krafter. 
 1 tim 38 min, s.t.  
 

Lördag 3 november 
14.00 Unga Cinemateket: Moderna tider (Modern Times), Charles Chaplin, 
 1936. Klassiska scener, humor och värme i Chaplins magiska satir över
 maskinsamhället. 35 mm, 1 tim 27 min, s.t. B

 
Tisdag 6 november 
18.30 Spalícek, Jirí Trnka, 1947. Tjeckiska folksägner framförs med hjälp 
 av dockor och sång i poetisk animerad film som lanserade Trnka som 
 Östeuropas Walt Disney. 1 tim 18 min, e.t.

Lördag 10 november 
14.00 Månen är en grön ost, Mai Zetterling, 1977. Psykedelisk 
 sommarskildring från Stockholms skärgård där systrar leker rött, gult, blått, 
 grönt, violett, svart och indigo tillsammans med excentriska besökare. 
 1 tim 11 min, s.d. 

Tisdag 13 november  
18.30 Brazil, Terry Gilliam, 1985. Retrofuturistisk dystopi där byråkrat i totalitär 
 stat försöker rätta till administrativt misstag samtidigt som han jagar kvinnan 
 från sina drömmar. 2 tim 22 min, e.d., u.t. 
 

Lördag 17 november 
14.00 Vandraren (El-haimoune), Nacer Khemir, 1984. Vackert foto och 
 poetisk atmosfär i sufisk berättelse om ung lärare som anländer till uttorkad  
 oas i Sahara. 1 tim 35 min, e.t.  
 

Tisdag 20 november 
18.30 Phenomena, Dario Argento, 1985. Mördare härjar nära flickskola där 
 Jennifer Connelly går i sömnen och talar med insekter, i en av Argentos mest 
 mångtydiga berättelser. 1 tim 56 min, s.t.  
 

Lördag 24 november 
14.00 Kärlek i förbjudna led (Baby rjazanskie), Olga Preobrazjenskaja, 1928. 
 Relationer prövas när första världskriget bryter ut i publiksuccé av en av  
 Rysslands första kvinnliga regissörer. Stefan Wingefors på piano. 
 1 tim 22 min, e.t.  
 

Tisdag 27 november 
18.30 En ängel vid mitt bord (An Angel at My Table), Jane Campion, 
 1990. Campions genombrott, om den skygga författaren Janet Frame som 
 tillbringade åtta år på mentalsjukhus men räddades av sitt skrivande. 
 2 tim 38 min, s.t. 11  
 

Lördag 1 december 
14.00 Kvarteret Korpen, Bo Widerberg, 1963. Widerbergs mest älskade 
 film, där Thommy Berggren spelar en aspirerande författare som slits mellan 
 ambitioner, familj och flickvän. 1 tim 41 min, s.d.

Filmerna visas på Capitol, på DCP och är tillåtna från 15 år om inget annat anges. Läs mer om filmerna på cinemateket.se.
Ordinarie biljettpris 70 kr. Reducerat pris med Cinemateketkortet och Stora Cinemateketkortet. Kostnadsfritt under 15 år.
Capitol: Skanstorget 1, tel 031-711 43 44, 070-829 52 24. Kassan öppnar 30 minuter före dagens första föreställning. 
Kontakt: cinemateket.se, cinemateket@filminstitutet.se, facebook.com/cinemateketgbg.
Med reservation för eventuella ändringar. Aktuell information finns alltid på cinemateket.se. Kom i tid, filmerna börjar på utsatt klockslag!

Tisdag 25 september 
18.30 Bang!, Jan Troell, 1977. Guldbaggebelönad Håkan Serner spelar lärare 
 och amatörkompositör som förälskar sig i brittisk cellist, i film som Ingmar 
 Bergman kallade ”poetiskt mästerverk”. 1 tim 40 min, s.d. 11  
 

Lördag 29 september 
14.00 Den stora paraden (The Big Parade), King Vidor, 1925. Amerikansk 
 playboy blir inkallad och faller för ung fransyska, i brutalt realistisk och 
 hjärtslitande krigsmelodram. Stefan Wingefors på piano. 2 tim 31 min, e.t.  
 

Tisdag 2 oktober 
18.30 Belle de jour – dagfjärilen (Belle de jour), Luis Buñuel, 1967. Yves 
 Saint Laurent-klänningar och masochistiska fantasier i Buñuels första färgfilm, 
 där Catherine Deneuve spelar läkarhustrun som extraknäcker på bordell. 
 1 tim 40 min, e.t.  
 

Lördag 6 oktober 
14.00 Unga Cinemateket: Landet för längesedan (The Land Before Time),  
 Don Bluth, 1988. Spännande och sorglig animerad film där klimatförändringar  
 i slutet av krita-perioden tvingar dinosaurier på flykt till Den Stora Dalen. 
 1 tim 9 min, s.d. 7   
 

Tisdag 9 oktober 
18.30 Sjunger, sjunger ej (L’une chante, l’autre pas), Agnès Varda, 1977. 
 Kvinnlig vänskap, feministisk kamp och underfundiga musikuppträdanden 
 med texter skrivna av regissören själv. 2 tim, e.t.  
 

Lördag 13 oktober 
14.00 Z, Costa-Gavras, 1969. Verklighetsbaserad Oscarbelönad konspirations-
 thriller där domare och journalist letar bevis för politiskt mord som polisen  
 avfärdar som olyckshändelse. 35 mm, 2 tim 6 min, s.t.  
 

Tisdag 16 oktober 
18.30 Deep Red (Profondo rosso), Dario Argento, 1975. Pianist blir vittne till 
 mord och slår sig ihop med journalist för att hitta mördaren, i berömd  
 hommage till Mario Bava. 2 tim, s.t.  
 

Lördag 20 oktober 
14.00 Orkesterrepetitionen (Prova d’orchestra), Federico Fellini, 1978. 
 Tyskt tv-team är på plats när fackföreningsorkester gör revolt mot sin  
 tyranniska dirigent, i satirisk allegori över det italienska samhället. 
 35 mm, 1 tim 12 min, s.t. 7   
 

Tisdag 23 oktober 
18.30 Sorglös vind (Feng er ti ta cai), Hou Hsiao-hsien, 1981. Popstjärnor
 i huvudrollerna i en för Hou Hsiao-hsien otypisk romantisk komedi, där 
 stillbildsfotograf träffar blind läkare. 1 tim 30 min, e.t.  
 

Lördag 27 oktober 
14.00 Den korrumperade snuten (Bad Lieutenant), Abel Ferrara, 1992. 
 Intensiv och ärlig skildring av skuldsatt och laglös polis, med Harvey Keitel 
 i sitt livs roll. 35 mm, 1 tim 36 min, s.t.  


