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Cinemateket visar film i salongen Alcazar med 167 platser. Se Spegelns 
webbsida för info om kassans öppettider. Inga bokningar, men förköp en 
månad framåt. Adress: Stortorget 29. Telefon: 040-12 59 78. 
Webbsida: biografspegeln.se.
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Kontakt
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 Cinemateket Malmö
Filminstitutets telefonväxel:
08-665 11 00
 
Postadress
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm

Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du i kassan på Spegeln. Ordinarie 
biljettpris är 100 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare. 
Cinemateketkortet kostar 100 kr och med det betalar du 60 kr per 
biljett. Stora Cinemateket kortet kostar 600 kr och med det går du 
kostnadsfritt på våra visningar. Förmånskorten gäller i ett år. Har du köpt 
en rabatterad biljett måste du visa 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 
respek tive 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: Studie i brott. Visas 31 mars.

Våra förmånskort

Biograf Spegeln

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 inklude ran-
de genom att visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förstå el - 
sen för filmen och dess historia, och för att bidra till att historien skrivs om, 
placeras 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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Det ljuva livet
5 maj

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

Tisdag 7 april
18.00 El Mariachi, Robert Rodriguez, 1993. Gitarrist misstas för förrymd  
 yrkesmördare med gitarrfodral i den billigaste film som spelat  in en miljon  
 dollar på bio. 1 tim 21 min, e.t.

Tisdag 14 april
18.00 Alfred Hitchcock: De 39 stegen (The 39 Steps), Alfred Hitchcock,  
 1935. Oskyldig kanadensare flyr skurkar och poliser till Skottland för att  
 hitta ”de 39 stegen” och rentvå sig själv, i Hitchcocks mest kända brittiska  
 film. 1 tim 26 min, s.t. 
 

Tisdag 21 april
18.00 Radio Days, Woody Allen, 1987. Kärleksfulla anekdoter om gnabbande  
 släktingar och mytomspunna stjärnor vävs samman av tidsenliga radio-  
 örhängen i hommage till Fellini Amarcord. 1 tim 28 min, s.t. B  
 

Tisdag 28 april
18.00 Damen i svart, Arne Mattsson, 1958. I den första filmen om   
 deckarparet Hillman åker makarna på semester till en idyllisk herrgård, 
 där någon tycks ha ont uppsåt. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 
 1 tim 53 min, s.d.

Tisdag 5 maj
18.00 Det ljuva livet (La dolce vita) Federico Fellini, 1960. Livsleda reportern  
 Marcello Mastroianni badar i Fontana di Trevi med filmstjärnan Anita Ekberg  
 i odödlig klassiker av Federico Fellini, som hade fyllt 100 år i år. I samarbete  
 med Italienska kulturinstitutet. 2 tim 54 min, s.t. 

Lördag 3 mars 
18.00 Barn som jagar stjärnor (Hoshi o ou kodomo), Makoto Shinkai, 2011.  
 Anime av regissören till Your Name, där högstadietjej vars pappa är död råkar  
 ut för storslaget äventyr i mytomspunnet kungarike. 1 tim 56 min, e.t. 
 

Tisdag 10 mars
18.00 Alfred Hitchcock: The Lodger: A Story of the London Fog, 
 Alfred Hitchcock, 1927. Regissören gör sin första cameo i stumfilm inspirerad  
 av tysk expressionism, där pensionatvärdinna misstänker att hennes nya  
 hyresgäst är massmördare. Ronen Thalmay på piano. 1 tim 31 min,  e.t.  
 

Tisdag 17 mars
18.00 Pengar – en tragikomisk saga, Nils Poppe, 1946. Suicidal luffare ärver  
 ovetande en förmögenhet i Nils Poppes regidebut, som jämfördes med  
 Chaplin, René Clair och Snövit. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 
 1 tim 36 min, s.d. 11

Tisdag 24 mars
18.00 Suburbia, Penelope Spheeris, 1983. Punkare ockuperar rivningshotat  
 hus utanför Los Angeles i film om gemenskap och utanförskap, med blivande  
 Red Hot Chili Peppers-basisten Flea i biroll. I samarbete med BUFF. DCP 4K,  
 1 tim 34 min, e.d., u.t.
 

Tisdag 31 mars 
18.00 Alfred Hitchcock: Studie i brott (Vertigo), 1958. Kim Novaks mystiska  
 skönhet får James Stewarts höjdrädda privatdetektiv på fall i mästerverk flera  
 gånger framröstat som filmhistoriens främsta. 2 tim 8 min, e.d., u.t. 11

Tisdag 28 januari
18.00 The Juniper Tree, Nietzchka Keene, 1990. Feministiskt skräckdrama 
 efter bröderna Grimm, om systrar vars mor döms till döden för häxeri.  
 Björks filmdebut. DCP 4K, 1 tim 18 min, e.d., u.t.  
 

Tisdag 4 februari
18.00 Dagen gryr (Le jour se lève), Marcel Carné, 1939. Berömd tragedi 
 där Jean Gabin barrikaderar sig mot polisen och ser tillbaka på de   
 händelser som tagit honom dit han är. 1 tim 29 min, s.t. 11   
 

Tisdag 11 februari 
18.00 Änglar, finns dom?, Lars-Magnus Lindgren, 1961. Jarl Kulle   
 och Christina Schollin badar nakna i publiksuccé där streber med 
 framgångsdrömmar förälskar sig i dotter till amiral. Digitalt restaurerad av  
 Filminstitutet. 1 tim 49 min, s.d. B

 

Tisdag 18 februari
18.00 Den flammande solen (Seraa fi al-Wadi), Youssef Chahine, 1954.  
 Omar Sharif debuterar i blandning av melodram, musikspektakel, action  
 och socialrealism, av den arabiskspråkiga filmens mest kända regissör. 
 1 tim 57 min, e.t.  
 

Tisdag 25 februari
18.00 The Velvet Vampire, Stephanie Rothman, 1971. Hippt par på   
 konstutställning får upp ögonen för farlig skönhet i kultförklarad mix av  
 arthouse- och exploitationfilm. 1 tim 20 min, e.d., u.t.  

 

Filmerna visas på Spegeln, på DCP 2K och är tillåtna från 15 år om inget annat anges. Läs mer om filmerna på cinemateket.se.
Ordinarie biljettpris 100 kr. Reducerat pris med Cinemateketkortet och Stora Cinemateketkortet. Kostnadsfritt under 15 år.
Biograf Spegeln: Stortorget 29, tel 040-12 59 78. Se biografspegeln.se för info om kassans öppettider.
Kontakt: cinemateket.se, cinemateket@filminstitutet.se,  Cinemateket Malmö.
Med reservation för eventuella ändringar. Aktuell information finns alltid på cinemateket.se. Kom i tid, filmerna börjar på utsatt klockslag!

 =  35 mm
  =  musikackompanjemang

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



Malmö

cinemateket.se

Alfred Hitchcock
Fellini 100 år: Det ljuva livet 
Nyrestaurerad Nils Poppe

Vår 2020


