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Musiktema

Tusen bitar (2014) – Aulan
                           Speltid: 96 min 

IMDB: 7,3/10

En resa genom den hyllade sångaren och
låtskrivaren Björn Afzelius liv. Han var

sångare, kompositör, textförfattare,
romanförfattare och gitarrist. Afzelius

spelade i Hoola Bandoola band men är
kanske mest känd för sin låt tusen bitar.

Monika Z (2013) – A3
Speltid: 111 min
IMDB: 7,0/10

En filmatisering om den världsberömda
svenska jazzsångerskan, skådespelerskan
och ikonen Monica Zetterlunds liv genom

stjärnstatus och svårigheter.

Känn ingen sorg – A10
Speltid: 119 min
IMDB: 7,3/10

Pål drömmer om framgång med musiken,
men hindras av sig själv. Hans djupa

tankar sätter honom i trubbel. Vi följer Pål
på en känslomässig inre resa för att hitta
sitt kall i Göteborg. Filmen är baserad på
tolkningar av Håkan Hellströms låttexter.

Searching for sugarman (2012) – B5
Speltid: 86 min
IMDB: 8,2/10

Två sydafrikaner ger sig ut för att ta reda
på vad som hände med deras mystiska
musikaliska hjälte, Sixto Rodriguez. En

artist från 70-talets Detroit som var popikon
i Sydafrika. 

Control (2007) – B6
Speltid: 122 min
IMDB: 7,8/10

En porträtt av Ian Curtis, den gåtfulla
sångaren i bandet Joy Division, vars

personliga, professionella och romantiska
bekymmer ledde honom till att begå

självmord vid 23 års ålder .

Walk the line (2005) – B7
Speltid: 136 min
IMDB: 7,9/10

En filmatisering om countrymusiklegenden
Johnny Cash liv, från hans tidiga år på en
bomullsfarm i Arkansas till berömmelsen

med Sun Records i Memphis, där han
spelade in tillsammans med Elvis Presley,

Jerry Lee Lewis och Carl Perkins.

Sweeney Todd (2007) – B9
Speltid: 116 min
IMDB: 7,5/10

Den hemska historien om Benjamin
Barker, även kallad Sweeney Todd. Han
startar upp en frisersalong i London som

ligger till grund för ett olycksbådande
partnerskap med sin kollega och

hyresgäst, Mrs Lovett. Filmen är baserat
på den populära Broadwaymusikalen med

samma namn.

This is Spinal Tap (1984) – C1
Speltid: 82 min
IMDB: 8,0/10

Det avdankade brittiska rockbandet Spinal
Tap börjar under det tidiga 80-talet inse att

deras glansdagar sedan länge är
passerade, och vi får, genom ögonen på

ett dokumentärfilmande före detta fan, följa
dem på deras come-back-turné tvärs över

USA.


