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Cinemateket visar film i salongen Alcazar med 167 platser. Kassan öppnar en 
timme före dagens första föreställning. Inga bokningar, men förköp en månad 
framåt. Adress: Stortorget 29. Telefon: 040-12 59 78. 
Webbsida: biografspegeln.se.

Cinematekets redaktion 
Danial Brännström, Cinematekschef
Anders Annikas, programredaktör 
(föräldraledig)
Tora Berg, programredaktör 
Sebastian Lindvall, programredaktör
Stefan Ramstedt, programredaktör
Catherine Jarl, marknadsansvarig
 
Kontakt
cinemateket@filminstitutet.se
cinemateket.se
facebook.com/cinemateket.malmo
 
Postadress
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm
Filminstitutets telefonväxel:
08-665 11 00

Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du i kassan på Spegeln. Ordinarie biljettpris 
är 70 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare. Cinemateketkortet 
kostar 100 kr och med det betalar du 50 kr per biljett. Stora Cinemateket
kortet 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 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 
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: Det sjunde inseglet. Visas 9 oktober.

Våra förmånskort

Biograf Spegeln

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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  =  levande musik
  =  gäst

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

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

Tisdag 30 oktober
19.00 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 6 november 
19.00 Månen är en grön ost, Mai Zetterling, 1977. Psykedelisk sommar - 
 skildring 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 
19.00 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. 
 

Tisdag 20 november 
19.00 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  
 

Tisdag 27 november 
19.00 Bergmans Skåne: Smultronstället, Ingmar Bergman, 1957.   
 Inflytelserik, bitterljuv roadmovie där Victor Sjöström är läkaren som ser  
 tillbaka på ett liv av såväl lycka som besvikelser. 35 mm, 1 tim 31 min, s.d.

Tisdag 25 september 
19.00 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 2 oktober 
19.00 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. 

 
Tisdag 9 oktober 
19.00 Bergmans Skåne: Det sjunde inseglet, Ingmar Bergman, 1957. 
 Max von Sydow är korsriddaren som spelar schack med Döden i en av  
 historiens mest citerade och parodierade filmer. 35 mm, 1 tim 45 min, 
 s.d. 11  
 

Tisdag 16 oktober  
19.00 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. 

Tisdag 23 oktober 
19.00 Den stora paraden (The Big Parade), King Vidor, 1925. Amerikansk  
 playboy blir inkallad och faller för ung fransyska, i brutalt realistisk och  
 hjärtslitande krigsmelodram. Ronen Thalmay på piano. 2 tim 31 min, e.t.  
 

Måndag 13 augusti  
18.00 Malmöfestivalen: Deadline, Stellan Olsson, 1971. Flygplan med  
 biologiska stridsmedel exploderar över Kullahalvön i skrämmande svensk  
 miljökatastroffilm, digitalt restaurerad av Filminstitutet. Regissören Stellan  
 Olsson inleder visningen och samtalar med Tora Berg efteråt. Fri entré! 
 1 tim 44 min, s.d.  
  

Tisdag 28 augusti  
19.00 Bergmans Skåne: Sommarnattens leende, Ingmar Bergman, 1955.  
 Äktenskapliga och utomäktenskapliga relationer i sorglös sekelskifteskomedi  
 som blev Bergmans internationella genombrott. 35 mm, 1 tim 49 min, s.d. 
 

Tisdag 4 september 
19.00 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. 

 
Tisdag 11 september 
19.00 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  
 

Tisdag 18 september 
19.00 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. 

Filmerna visas på Spegeln, 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.
Biograf Spegeln: Stortorget 29, tel 040-12 59 78. Kassan öppnar 18.00 på tisdagar.
Kontakt: cinemateket.se, cinemateket@filminstitutet.se, facebook.com/cinemateket. malmo.
Med reservation för eventuella ändringar. Aktuell information finns alltid på cinemateket.se. Kom i tid, filmerna börjar på utsatt klockslag!


