
16:00 Golia kino !!

Golia Filmklubb ble startet i 1985 med formål å vise kvalitets-
�lmer innenfor ulike sjangere, være et åpent samlingssted  for
�lminteresserte og bidra til å styrke det lokale sosiale sam
holdet.  Her møtes venner, naboer, ukjente, �lmentusiaster og
andre som søker et hyggelig miljø. Medlemskap kan tegnes på 
�lmkveldene.

Årskontingent kr 180,- kan betales til kontonr. 6060.05.07853.  
Betaling ved inngangen kr. 40 for medlemmer eller kr. 70 for 
prøvemedlemmer, kontant eller vipps.      
Filmklubben er medlem av Norsk �lmklubbforbund.

Kontakt: mobil 917 62 959 / www.goliavel.no/�lmklubber

Dørene åpnes kl 19.30. 
På torsdagskveldene sørger My for mat og Karen sørger for 
drikke til alle kvelder. Ta med kontanter. 
Etter sesongens siste �lm, som er på en fredag, dekker vi lang-
bord og alle som har anledning til å være sosiale tar med mat. 

OM KROPP OG SJEL, (Ungarn) 1time 56 min
27. april kl 20.00 (fredag) 
En drømmende, vakker og unik kjærlighetshistorie. Et møte på 
et slaktehus i Budapest er starten på en intens kjærlighetshistorie. 
Den er både surrealistisk, fantasifull og jordnær på samme tid. 
Dette er en �lm om vår frykt for å åpne oss for andre og om hvor 
spennende det kan være om man tar sjansen. 
Filmens foto er i en klasse for seg.
MENY: Alle tar med mat.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB ADIOS, (Cuba/ USA)  1time 49 min.
5. april kl 20.00 (torsdag)
En rørende dokumentar som tar en siste avskjed med de 
resterende medlemmene av The Buena Vista Social Club. 
Dokumentaren ender med en rekke konserter i Havanna på 
Cuba, og tar farvel med en musikalsk bauta med storslagen 
musikk, god stemning og en ørliten porsjon melankoli.
MENY: Clubsuppe med hvitløk og maisskiver.

VÅR VINGÅRD I BOURGOGNE, (Frankrike) 1time 53min
1. mars kl 20.00 (torsdag) 
Jean har i løpet av sitt 30 årige liv brukt de siste 10 på å reise 
rundt i verden. Han har kuttet alle bånd til familien og sitt barn-
doms Bourgogne. Så blir han kalt hjem til Frankrike for å ta farvel 
med sin døende far. Siden drueinnhøstingen står for døren, 
gjenforenes han med søsknene for å enes om framtiden til 
familiens vingård.                             
MENY: Løksuppe med ost og urtekrutonger.

HELL OR HIGH WATER,  (USA) 1time 42min
1.feb kl 20.00 (torsdag) 
En moderne western fra langt vest i Texas. To brødre begynner å 
rane småbanker. De har en god grunn og de har en plan og de 
raner bare �lialene til én bestemt bank. Den nesten-pensjonerte 
sheri�en etterforsker rolig og metodisk og begynner å ane 
mønsteret. Det vanker noen herlige typer ute i småbyene, og 
det ble Oscar-nominasjon for beste manus.
MENY : Chilisuppe fra Texas.
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