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TÅRTGENERALEN 
VISAS T.O.M. 6 JUNI 

Regi: Filip Hammar, Fredrik 
Wikingsson 
Land/År: Sverige/2018 
Speltid: 1.40 
Med: Mikael Persbrandt, Helena 
Bergström

Året är 1984 och tv-programmet 
Rekord-Magazinet utser Köping till 
Sveriges tråkigaste stad. Medan 
bygden lamslås och ett helt land 
skrattar bestämmer sig Hasse P - 
nyinflyttad, skuldsatt, möjligen 
alkoholiserad - för att motbevisa 
"Stockholmsjävlarna" genom att 
bygga världens längsta smörgåstårta.

CHARMÖREN 
VISAS T.O.M. 13 JUNI 

Regi: Milad Alami  
Land/År: Danmark, Sverige/2017 
Speltid: 1.40 
Med: Ardalan Esmaili, Soho 
Rezanejad

Iranske Esmail håller på att bli 
utvisad från Danmark och kämpar 
desperat för att få stanna i landet. 
Strategin är att hänga på barer i hopp 
om att hitta en dansk kvinna att gifta 
sig med. Helt oväntat blir han hals 
över huvud förälskad i Sara, som 
dessvärre inte alls är lösningen på 
hans situation. Tiden börjar rinna ut 
och ouppklarade händelser från det 
förflutna är honom hack i häl.

ANDERS, JAG 
OCH HANS 23 

ANDRA KVINNOR 
VISAS T.O.M. 6 JUNI 

Regi: Nahid Persson 
Land/År: Sverige/2018 
Speltid: 1.30

Nahid har blivit sviken. Den 49-åriga 
professionella tennisspelaren Anders 
Rosén som hon träffar visar sig jong-
lera relationer med 23 andra kvinnor. 
Kvinnorna har startat en Facebook-
grupp för att dela sina sorger och 
aggressioner, men Nahid tänker inte 
deppa ihop. Hon tänker filma. Filmen 
tar Nahid och Anders på en resa som 
handlar om svek och ilska men också 
om vänskap, närhet och kärlek.

DESTINATION 
EUROPA 

VISAS T.O.M. 20 JUNI 
Orig.titel: Jupiters Holdja 
Regi: Kornél Mundruczó 
Land/År: Ungern, Tyskland, 
Frankrike/2018 
Speltid: 2.09 
Med: Zsombor Jéger, Merab Ninidze

En ung invandrare blir nedskjuten 
när han försöker ta sig förbi gräns-
vakterna. Rädd och chockad inser 
den sårade Aryan att han plötsligt kan 
sväva fritt. Han sätts i ett flyktingläger, 
men smugglas ut av en cynisk läkare, 
Stern, som vill utforska Aryans 
märkliga hemlighet lite närmare. 
Inspirerad av vad han ser bestämmer 
sig Stern för att ta klivet ut i en värld 
där mirakel ses som en handelsvara.

UNDER  
THE TREE 

VISAS T.O.M. 13 JUNI 
Orig.titel: Undir trénu 
Regi: Hafsteinn Gunnar Sigurdsson 
Land/År: Island, Frankrike/2017 
Speltid: 1.29 
Med: Steinthór Hróar Steinthórsson, 
Edda Björgvinsdóttir

Atli och Agnes hänger mest ihop för 
dottern Ásas skull, och när Agnes 
upptäcker att Atli kollar på film där 
han har sex med sitt ex slänger hon 
raskt ut honom. Han flyttar in hos 
föräldrarna, som är i konflikt med 
grannarna om det stora alltför 
skuggande trädet på sin bakgård.

COPPÉLIA 
LIVE 10 JUNI KL. 17.00 

Speltid: 2.45 
Arrangör: Bolsjojteatern 
Orig.koreografi: Sergej Vikharev

Humoristisk, energisk och färgstark 
balett efter E. T. A. Hoffmanns 
novell Sandmannen. Bolsjojs corps 
de ballet och balettstjärnor får 
briljera i koreografin som 
ursprungligen skapades av Marius 
Petipa, här återskapad av Sergej 
Vikharev.

BALETT PÅ BIO



KÄRLEK  
ÖVER HAVEN 

PREMIÄR 10 JUNI 
Orig.titel: Submergence 
Regi: Wim Wenders 
Land/År: USA, Tyskland, Spanien, 
Frankrike/2018 
Speltid: 1.52 
Med: Alicia Vikander, James McAvoy

När James och Danielle av en slump 
möts på ett hotell vid franska kusten 
inleder de en flirtig relation som snart 
går över i stark förälskelse. Hon för-
bereder sig för det spännande djup-
havsprojekt hon länge drömt om att 
förverkliga. Han får inte avslöja för 
henne att han arbetar som spion och 
snart ska resa iväg för att stoppa ett 
planerat bombdåd. Kort efter att de 
skilts åt tillfångatas James av jihadister 
i Somalia.

LOVE, SIMON 
PREMIÄR 17 JUNI 

Regi: Greg Berlanti 
Land/År: USA/2018 
Speltid: 1.50 
Med: Nick Robinson, Katherine 
Langford

Alla förtjänar en riktigt bra kärleks-
historia. Men för Simon är det lite 
mer komplicerat. Ingen vet att han är 
gay och han har heller ingen aning 
om vem det är som han har blivit kär i 
på nätet - bara att det är någon som 
går i hans egen skola. Att reda ut 
dessa frågor visar sig vara både roligt, 
läskigt men också livsomvälvande. 
LOVE, SIMON är en varmhjärtad 
historia om att finna sig själv och att 
bli förälskad.

PÅ CHESIL BEACH 
PREMIÄR 17 JUNI 

Orig.titel: On Chesil Beach 
Regi: Dominic Cooke 
Land/År: Storbritannien/2017 
Speltid: 1.50 
Med: Saoirse Ronan, Emily Watson

Det är med stor ömhet och finger-
toppskänsla som regissören Dominic 
Cooke tar Ian McEwans älskade 
roman På Chesil Beach till bioduken. 
Saoirse Ronan och Billy Howle står 
för finstämt spel i huvud-rollerna som 
det unga paret vars bröllopsnatt på ett 
ödsligt badhotell på den engelska 
sydkusten utgör ramen för en 
berättelse om ungdom och kärlek 
under tidigt 60-tal, ovetande om de 
revolutionerande åren som strax skulle 
följa.

A CIAMBRA 
berättelsen om Pio 

PREMIÄR 10 JUNI 
Orig.titel: A Ciambra 
Regi: Jonas Carpignano 
Land/År: Italien, Tyskland, USA, 
Brasilien, Frankrike, Sverige/2017 
Speltid: 1.58 
Med: Pio Amato, Koudous Seihon

Pio, en ung romsk pojke i södra 
Italien som har bråttom att växa upp 
och hålla jämna steg med sin 
storebror som är hans förebild. En 
natt bestämmer sig Pio för att visa sin 
bror att han inte är sämre bara för 
han är yngre, vilket utlöser en serie av 
händelser som föralltid förändrar 
hans syn på världen.

GUERNSEYS 
LITTERATUR- 

OCH 
POTATISSKALSPAJ

SÄLLSKAP 
PREMIÄR 24 JUNI 

Orig.titel: The Guernsey Literary 
and Potato Peel Pie Society 
Regi: Mike Newell 
Land/År: Storbritannien, USA/
2018 
Speltid: 2.04 
Med: Lily James, Michiel Huisman

London, 1946. Den karismatiske 
författaren Juliet får ett brev från en 
medlem av en mystisk litteraturklubb 
startad på den nazi-ockuperade ön 
Guernsey. Nyfiken på vilka som ligger 
bakom brevet bestämmer hon sig för 
att besöka ön.

LILLA  
SPÖKET LABAN 

VISAS 13 JUNI KL. 09.30 
Regi: Per Åhlin, Lasse Persson, Alicja 
Jaworski 
Land/År: Sverige/20068 
Speltid: 0.45

LILLA SPÖKET LABAN består av 
sex episoder om barnens favoritspöke 
Laban. Berättarröst till denna första 
biofilm om lilla spöket Laban är den 
populära, kritikerrosade och 
flerfaldigt prisbelönta skådespelerskan 
Maria Lundqvist.



THE SHAPE  
OF WATER 
PREMIÄR 24 JUNI 

Regi: Guillermo del Toro 
Land/År: USA/2017 
Speltid: 2.03 
Med: Sally Hawkins, Octavia 
Spencer

Från den mästerlige berättaren 
Guillermo del Toro.  
En annorlunda saga som utspelar sig 
under kalla kriget i USA. Filmen 
handlar om den ensamma Elisa som 
jobbar på ett statligt laboratorium. En 
dag upptäcker hon och hennes kollega 
Zelda ett hemligstämplat experiment 
och hennes liv förändras drastiskt.

TEHERAN TABU 
PREMIÄR 1 JULI 

Orig.titel: Tehran Taboo 
Regi: Ali Soozandeh 
Land/År: Tyskland, Österrike/2017 
Speltid: 1.30 
Med: Farhad Abadinejad, Jasmina 
Ali

I sin strävan efter frihet och lycka 
tvingas några personer i Teheran, 
Iran, att bryta mot samhällets 
förtryckande regler. 

Starkt och vackert animerat drama som 
jämförts med Persepolis och Waltz with 
Bashir.

OLYDNAD 
PREMIÄR 8 JULI 

Orig.titel: Disobedience 
Regi: Sebastián Lelio 
Land/År: Irland, Storbritannien, 
USA/2017 
Speltid: 1.54 
Med: Rachel McAdams, Rachel 
Weisz

Ronit har sedan länge lämnat London 
och sin ortodoxa judiska familj bakom 
sig för New York och ett självständig 
och fritt liv. När hon får beskedet att 
hennes pappa plötsligt har dött så 
återvänder hon hem och mycket har 
hänt sedan sist hon var där.

MAMMA MIA!  
here we go again 

PREMIÄR 18 JULI 
Regi: Ol Parker 
Land/År: USA/2018 
Speltid: i.u. 
Med: Meryl Streep, Pierce Brosnan

Tio år efter Mamma Mia! The Movie 
återvänder vi till den grekiska pärlan 
Kalokairi i en ny musikalfilm med nya 
låtar baserade på ABBAs låtskatt. 
Mamma Mia! Here We Go Again tar 
oss tillbaka till det förflutna för att 
berätta historien om hur allt blev som 
det blev. Nya stjärnskottet Lily 
James axlar huvudrollen som unga 
Donna. 

Biljettförsäljning pågår.

WHITNEY 
PREMIÄR 8 JULI 

Regi: Kevin Macdonald 
Land/År: Storbritannien, USA/
2018 
Speltid: 2.00

Över 200 miljoner sålda skivor och 
ensam i historien att ha haft sju raka 
USA-ettor var Whitney Houston 
tveklöst en av våra största och starkast 
skinande stjärnor. Kevin Macdonald 
håller nu på med projektet att gestalta 
sångerskans liv i en ny dokumentär 
med full tillgång till Houstons familj 
och samarbetspartners.

NAKEN I 
NORMANDIE 

PREMIÄR 15 JULI 
Orig.titel: Normandie nue 
Regi: Philippe Le Guay 
Land/År: Frankrike/2018 
Speltid: 1.45 
Med: François Cluzet, Toby Jones

Mêle-sur-Sarthe är en charmig liten 
by i Normandie med natursköna 
områden att låta ögonen drunkna i. 
En perfekt plats att bo på, om det inte 
vore för att denna by ingalunda är 
undantagen den storkris som drabbat 
bondesamhällen över hela Frankrike. 
Stadens borgmästare, Georges 
kämpar hårt för att rädda byn undan 
ruin och att få medierna 
uppmärksamma om deras kritiska 
situation, men intresset är iskallt.



BEAST 
PREMIÄR 20 JULI 

Regi: Michael Pearce 
Land/År: Storbritannien/2017 
Speltid: 1.47 
Med: Jessie Buckley, Johnny Flynn

Det finns ett mörker i oss alla och det 
tar regissören Michael Pearces fasta på 
i sin långfilmsdebut. Ett mörkt och 
obehagligt drama som kombinerar 
spänning och intelligens. 
På ön Jersey bor den olyckliga Moll 
med sin kalla och kontrollerande 
mamma. Molls liv ser ut att förändras 
till det bättre när hon träffar den 
mystiske Pascal.

UTØYA 22.JULI 
PREMIÄR 22 JULI 

Regi: Erik Poppe 
Land/År: Norge/2018 
Speltid: 1.30 
Med: Brede Fristad, Aleksander 
Holmen

Filmen handlar om dagen vi aldrig 
glömmer, men som är så svår att 
förstå. En stor mängd fakta från AUFs 
sommarläger 22 juli 2011 har 
återgetts i rättssak, böcker och media. 
Men få av oss känner till den 
fruktansvärda panik och förvirring 
som uppstod, eller de omöjliga valen 
som offren tvingades till. En terror 
som påtvingats så många och en 
fruktan och sorg som de överlevande 
måste leva med resten av sina liv. 
Utøya 22 juli är baserat på 
vittnesskildringar och kända fakta.

HEMLIGHETER  
& LÖGNER 

NYPREMIÄR 20 JULI 
Orig.titel: Secrets and Lies 
Regi: Mike Leigh 
Land/År: Frankrike, Storbritannien/
1996 
Speltid: 2.16 
Med: Timothy Spall, Brenda Blethyn

Hortense Cumberbatch är en 
framgångsrik medelklassoptiker i 
London, som beslutar sig för att söka 
sina biologiska rötter efter hennes 
adoptivmors bortgång. Eftersom 
Hortense är svart blir hon förstås 
förundrad när hon får reda på att 
hennes biologiska mor är en vit 
arbetarklasskvinna på väg allt längre 
ut i den samhälleliga periferin.

SVANEN 
PREMIÄR 27 JULI 

Orig.titel: Svanurrin 
Regi: Ása Helga Hjörleifsdótirr 
Land/År: Island, Estland, Tyskland/
2018 
Speltid: 1.31 
Med: Gríma Valsdóttir, Þorvaldur 
Davíð Kristjánsson

En gripande historia om en ung tjejs 
sommar i exil på landsbygden. Den 
egensinniga Sól skickas till en 
bondgård på den isländska 
landsbygden för att arbeta över 
sommarlovet. Naturen tycks vara 
oändlig och sagolik, djuren innerliga 
och människorna hårda.

VARGHUNDEN 
PREMIÄR 29 JULI 

Orig.titel: White Fang 
Regi: Alexandre Espigares 
Land/År: Frankrike, Luxemburg, 
USA/2018 
Speltid: 1.25

En ny animerad film baserad på Jack 
Londons äventyrliga och klassiska 
roman Varghunden, en berättelse som 
utforskar relationen mellan 
människan, naturen och djuren. Allt 
tar plats under guldruschen under 
1890-talet i Alaska och vi får följa 
Vittand, en varghund som får uppleva 
både det värsta och det bästa av 
människor.

FÖRO-
LÄMPNINGEN 

PREMIÄR 27 JULI 
Orig.titel: The Insult 
Regi: Ziad Doueiri 
Land/År: Frankrike, Cypern, 
Belgien, Libanon, USA/2017 
Speltid: 1.52 
Med: Kamel el Basha, Adel Karam

Beirut, 2017. En förolämpning får 
stora konsekvenser när Toni, en 
kristen libanes, och Yasser, a palestinsk 
flykting, möts i en rättegång. Hemliga 
sår och trauman blottas i 
mediacirkusen som omgärdar fallet 
och såväl målsägare som åtalad 
tvingas ställas inför sina livsval och 
fördomar.



TRÄDGÅRDS- 
GATAN 

PREMIÄR 3 AUGUSTI 
Regi: Olof  Spaak 
Land/År: Sverige/2017 
Speltid: 1.50 
Med: Karin Franz Körlof, Simon J. 
Berger

Eric och Elin möts igen som vuxna på 
en begravning och återupplever den 
mörka, magiska sommar då de 
träffades för första gången. De var 
bara barn och deras föräldrar Linda 
och Peter var båda fast i missbruk, 
men under några våldsamt vackra 
månader levde de alla tillsammans 
som en familj.

MADAMA 
BUTTERFLY 

OPERAREPRIS 12 AUGUSTI 
Speltid/Ant. pauser: 2.40/1 
Med: Kristine Opolais, Maria 
Zifchak

Elektra visar operafavoriter från The 
Met i repris innan nästa livesäsong 
drar igång. Först ut är Madama 
Butterfly som gjorde succé på 
vår biograf under våren 2016. 

Biljettförsäljning pågår.

OPERA PÅ BIO

MARIA BY CALLAS 
in her own words 

PREMIÄR 24 AUGUSTI 
Regi: Tom Volf  
Land/År: Frankrike/2017 
Speltid: 1.53

För första gången, 40 år efter hennes 
död, kommer historien om en av 
världens mest berömda operasångare 
Maria Callas, berättad med hennes 
egna ord. Tom Volfs nya film 
innehåller tidigare okänt fotomaterial, 
privata Super 8-filmer och musik-
inspelningar, personliga brev och 
unika bilder från bakom kulisserna.

TRUBADUREN 
OPERAREPRIS 26 AUGUSTI 

Speltid/Ant. pauser: 2.42/1 
Med: Anna Netrebko, Dolora Zajick

Elektra visar operafavoriter från Met i 
repris innan nästa livesäsong drar 
igång. Trubaduren med Anna 
Netrebko och Dimitri Hvorostovsky 
gjorde succé på vår biograf under 
hösten 2015. 

Biljettförsäljning pågår.

OPERA PÅ BIO

CARAVAGGIO 
- en drömutställning 

29 AUGUSTI 
Land/År: Italien/2018 
Speltid: 1.30

Konstkuratorn Antonio Natali har 
återskapat en Caravaggio-utställning i 
olika virtuella rum med hjälp av den 
berömda designbyrån Giò Forma. Via 
dessa verkliga platser som konstnären 
levde i får vi ett fascinerande porträtt 
av en av historiens mest älskade, 
kontroversiella och mystiska 
konstnärer. 

Biljettförsäljning pågår.

KONST PÅ BIO

MARY OCH 
HÄXANS BLOMMA 

PREMIÄR 12 AUGUSTI 
Orig.titel: Meari to majo no hana 
Regi: Hiromasa Yonebayashi 
Land/År: Japan/2017 
Speltid: 1.42

Mary är en vanlig flicka som 
tillbringar sommarlovets sista dagar 
hos en äldre släkting på landet. 
Uttråkad följer hon efter en katt som 
leder henne djupt in i skogen. Där 
finner hon en kvast fastvuxen i ett 
gammalt förvridet träd och blå 
lysande blommor vid trädets fot. När 
hon plockar en av blommorna flyger 
plötsligt kvasten iväg med henne och 
katten till en mystisk färgglad stad 
ovan molnen.



JONAS 
KAUFMANN 

- Under The Stars 
4 SEPTEMBER 

Land/År: Tyskland/2018 
Speltid/Ant.pauser: 2.00/1

Vi visar en exklusiv inspelad konsert 
med den fantastiska tenoren Jonas 
Kaufmann på Elektra. Konserten 
heter Under the Stars och spelades in 
på amfiteatern Waldbühne i Berlin. 
Jonas Kaufmann är en av vår tids 
största och mest populära tenorer. 

Biljettförsäljning pågår.

TURANDOT 
OPERAREPRIS 8 SEPTEMBER 

Speltid/Ant. pauser: 2.18/1 
Med: Nina Stemme, Anita Hartig

Elektra visar operafavoriter från Met i 
repris innan nästa livesäsong drar 
igång. Turandot med svenska Nina 
Stemme gjorde succé på vår biograf i 
början av 2016. 
Sveriges stora stjärnsopran Nina 
Stemme begick sin Met-debut med 
Senta år 2000. Här gör hon den 
krävande rollen som Puccinis 
isprinsessa och Anita Hartig gör sin 
första Met-uppsättning som 
slavflickan Liù.. 

Biljettförsäljning pågår.

JÄRNMANNEN 
KLASSIKER 23 SEPTEMBER 

Orig.titel: Czlowiek z zelaza 
Regi: Andrzej Wajda 
Land/År: Polen/1981 
Speltid: 2.36 
Med: Jerzy Radziwilowicz, Krystyna 
Janda

Uppföljare till Marmormannen, som 
mest handlade om Stalintiden och 
dess brott. Järnmannens ämne är den 
fria spirande fackföreningens 
solidaritet, som så småningom växte 
sej så stark att den i slutet av 1980-
talet lyckades välta kommunist-
regimen över ända.

OPERA PÅ BIO

CINEMATEKET: C/O

THE  
OPERA HOUSE 

25 SEPTEMBER 
Regi: Susan Froemke 
Land/År: USA/2017 
Speltid: 1.48

En ny dokumentärfilm om den 50-
åriga Metropolitan-byggnadens rika 
historia i New York. Med unika 
arkivfilmer, stillbilder och nygjorda 
intervjuer får vi följa byggandet och 
historien kring huset mot bakgrund av 
New Yorks kulturliv och de 
konstnärer, arkitekter och politiker 
som formade det under 50- och 60-
talet. Några av de mest utmärkande är 
sopranen Leontyne Price.

AIDA 
LIVE 6/10. REPRIS 14/10. 

Speltid/Ant. pauser: 3.56/2 
Med: Anna Netrebko, Anita 
Rachvelishvili

Mets säsongsöppning är Verdis otroligt 
älskade Aida.  
Sopranen Anna Netrebko sjunger sin 
första Aida på Met, med mezzosopran 
Anita Rachvelishvili som hennes 
skräckinjagande rival Amneris. 
Aleksandrs Antonenko är krigaren 
Radamès, och Nicola Luisotti 
dirigerar Mets monumentala upp-
sättning. Scenografin är självklart så 
storslagen som bara Met kan lyckas 
med.

OPERA PÅ BIO

NATTLEK 
KLASSIKER 7 OKTOBER 

Regi: Mai Zetterling 
Land/År: Sverige/1966 
Speltid: 1.45 
Med: Ingrid Thulin, Keve Hjelm

Filmen skildrar en mans krampaktiga 
försök att frigöra sig från minnesbilder 
av sin mor. Jan har vuxit upp i en 
dekade- nt överklassmiljö och under 
stark bundenhet till sin neurot- iska 
mor. Nu återvänder han till sin 
barndomsmiljö, ett gammalt slott, 
tillsammans med sin fästmö i avsikten 
att efter bröllopet bosätta sig i slottet, 
som länge stått tomt.



Det finstilta
Boka och köp biljetter till föreställningar 
direkt på vår hemsida www.elektrabio.se 
eller i vår biljettkassa. 
Biljetter som betalats på vår hemsida kan 
hämtas ut fram till föreställningens 
början, medtag bokningsbekräftelsen. 

OPERA, TEATER, MUSIK,  
BALETT, & KONST PÅ BIO VISNINGAR: 
Bokade biljetter hämtas ut senast 1 
månad innan föreställning. Avbokning sker 
om bokningen ej är betald vid denna 
tidpunkt. 
 
1 månad innan föreställningsdagen 
försvinner möjligheten att boka och 
endast direktköp (på hemsidan eller i 
biljettkassan) gäller. Vi tar inte ut någon 
avgift varken för bokning eller köp av 
biljetter.  
För repriser och extraföreställningar gäller 
samma regler som vid liveföreställningar. 

Vid förhinder att använda köpt biljett kan 
vi erbjuda en s.k. ersättningsbiljett som 
kan användas till en kommande 
föreställning. Biljett måste bytas mot 
ersätttningsbiljett innan den aktuella 
föreställningen börjat. Bytet måste ske till 
föreställning med samma eller lägre 
biljettpris. Vi kan inte hantera 
återbetalning eller mellanskillnad för 
biljetter. Ersättningsbiljett gäller i 12 
månader. 

FILMVISNINGAR: 
Bokade biobiljetter hämtas senast 20 
minuter innan föreställningen. Avbokning 
sker om biljetten ej är betald vid denna 
tidpunkt. 
Bokade biljetter till föreställningar med 
gäster till festivaler m.m. hämtas senast  
1 timme före programmets början. 

Bilder som finns i denna trycksak skall 
enbart ses som illustration och behöver 
inte komma från den aktuella 
föreställningen. 

RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR  
OCH FELSKRIVNINGAR.

Elektrabiografen  
Sintervägen 6  

Västerås / 021-123060 
www.elektrabio.se    bokning@elektrabio.se 

Vi rekommenderar att komma till oss med buss eller cykel eftersom det ofta är ont om parkeringsplatser på vardagar.  
Tag busslinje 6 eller 21 och stig av vid hållplats Kopparlunden.

Rättvisemärkt Kaffe & Te 
Smörgåsar 

Hembakat kaffebröd 
Läsk, glass, godis 

Vin & öl rättigheter vid livesändningar 

Ordinarie öppettider:* 
Månd - fred: 08.00 - 20.00 
Lörd - sönd: 12.00 - 20.00 

*Andra tider kan förekomma.  
Se hemsidan för aktuell information.

Välkomna till

Elektra driver Café Koppar på uppdrag  
av Culturen Ekonomisk Förening.
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