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Lånaren Arrietty
Den lilla flickan Arrietty
är en lånare, hon ser ut
och beter sig ungefär
som en människa men
en bråkdel av storleken.
Hon bor tillsammans
med sin mamma och
pappa i ett gammalt hus
på den japanska
landsbygden och hankar
sig fram genom att låna
en del nödvändiga saker
från människorna som
bor i huset, utan att de
vet om det. En dag får
Arrietty syn på den unge
pojken i huset, och allt
förändras snabbt.
Filmatiseringen av Mary Nortons bok Pojken och Lånarna är en söt och vacker saga om överlevnad, kärlek
och det ständiga hotet som människorna ständigt utsätter omvärlden för.

Tisdag 30/10 kl. 14.00, 94 minuter, svenskt tal. Lämplig från 7 år

Det levande slottet
Det levande slottet handlar
om den unga hattmakerskan Sofie, som blir
förvandlad till en gammal
kvinna av Ödehäxan. Häxan
lägger även en förbannelse
över Sofie så att hon inte
ska kunna berätta för någon
att hon har blivit förtrollad.
När Sofie ger sig iväg för att
finna hjälp eller botemedel
stöter hon på ett förtrollat
slott som går av sig själv,
och oinbjuden går Sofie in. I
slottet bor pojken Mike,
elddemonen Calcifer och
husets ägare, trollkarlen
Hauru. Sofie flyttar in hos
dem som deras städerska.

Onsdag 31/1kl. 14.00, 119 minuter, svenskt tal. Lämplig från 7 år

Laputa, slottet i himlen
Den unga föräldralösa
flickan Shiita jagas av både
pirater och armén som är
ute efter det mystiska
halsband som har funnits i
hennes familjs ägo i
generationer. Hon möter
gruvarbetarpojken Pazu
som hjälper henne komma
undan förföljarna. Kristallen
i halsbandet leder dem mot
det mytomspunna landet
Laputa, en flygande ö som
döljer otroliga krafter och
rikedom.

Torsdag 1/11 kl. 14.00 124 minuter, svenskt tal. Lämplig från 7 år

Legender från övärlden
Ett skepp har fastnat i
stormen. Kaptenen beordrar
en väderbiten magiker att
lugna havet, men magikerna
har glömt havets verkliga
namn. Plötsligt uppenbarar
sig två drakar bland vågorna
och besättningen ser till sin
fasa hur de slukar varandra.
Att drakarna från väst
uppenbarar sig på den östra
sidan är ett dåligt omen,
något otänkbart är på väg
att hända. Balansen i
världen är på väg att
kollapsa.

Fredag 2/11 kl. 14.00 115 minuter, japanskt tal/svensk text. Lämplig från 11 år

Alla filmerna är gratis men du måste ha en biljett som
hämtas i museets reception från måndag 22 oktober.
Filmis - Uddevalla Filmstudio, Kultur och Fritid och Bohusläns Museum gör lovet till en
japansk animévecka, som hyllar Studio Ghiblis Hayao och Goro Miyazaki.

