
1988 - 2018
FOLKETS BIO VÄSTERÅS

30-årsfest den 30 nov
Jubileumsmånad 30 dagar i december!

ELEKTRA FOLKETS BIO STÖDS AV:

WWW.ELEKTRABIO.SE



Jubileumsmånad december 2018
DET FRIA ORDET

TIDLÖS FILM

FÖNSTER MOT VÄRLDEN

TILLGÄNGLIG BIO

EN MÖTESPLATS

EXCELLENT BIO

UTMÄRKELSER

VILL DU BIDRA?

RUM FÖR BARN

LIVE PÅ BIO

Folkets Bios innersta kärna är att värna 
om yttrandefriheten och möjligheten att 

oberoende av kommersiella värden.

som tillåter oss att återuppleva alla 

vårt historiska arv. Nu i nyrestaurerade 
kopior.

-
erna kommer från hela världen och skil-

och människoöden. Här får du se något 
nytt, något obekant, något du aldrig sett 
förut. Filmer som roar och oroar, får dig 
att skratta och gråta, bli upprörd, arg och 
ibland riktigt lycklig. Får dig att lämna 

Elektra Folkets Bio är en del av Sveriges 

och drivs av en ideell förening.

Ingenting slår den allra första bioup-
plevelsen! Mörkret som sakta sänker 
sig i salongen, ljudet som omsluter hela 
rummet och duken som fylls av färger och 
rörelse. På Elektra Folkets Bio sätter vi 
barnen i centrum.

LIVE på bio ger dig världsartister från de 
stora scenerna direkt via satellit till din 
egen bio. Medan du bekvämt sjunker ner 
i Elektras röda stolar, delar du upplev-
elsen med publik jorden runt. Bemannad 
garderob, programblad, ett glas vin 
eller öl i pausen, gärna förbeställt så du 
slipper köa – precis som det ska vara på 
en teater. I samarbete med Folkets Hus 
och Parker.

Olegs barndom  3 dec
En armé av älskande, premiär 14 dec
En mångfald av röster 

21 dec
Film för angelägna samtal
Vad ska folk säga?, 30 nov

Jubileumsprogram, 30 nov
Ingmar Bergman 100 år:
Fanny och Alexander, 7 dec
Kulturredaktörens val:
Ficktjuven, 6 dec
Rampljus, Nyprämiär 24 dec

Förskolebio: 
Sagoland, 30 nov 
Skolbio:
Varghunden, 30 nov
Matinépremiär:
Stora stygga räven, premiär 14 dec
BULLAN barnscen, CuLTUREN:
Papiljong, 1 dec

Skratta eller dö, 2 dec
Film från hela världen:
Charmören, 30 nov

 premiär 7 dec
premiär 14 dec

premiär 21 dec
Puzzle, premiär 24 dec
Uppenbarelsen, premiär 25 dec 

Kungliga Operan:
Rigoletto, 1 dec
Konst på bio:
Näckrosor av Monet, 4 dec

La Traviata, 15 dec, repris den  26 dec
Göteborgs Konserthus:
Jul i vårt hus, 16 dec
Balett från Bolsjojteatern i Moskva:
Nötknäpparen, 23 dec

Nyårskonsert, 31 dec

Elektra Folkets Bio är till för alla. Vi 
erbjuder bland annat syntolkning och 
visningar i samarbete med olika organi-
sationer för dig som har funktionsvaria-
tioner. Hos oss går ledsagare in gratis.

Språkcafé:
Franska, tisdagar 17:00
Tyska, onsdagar 17:00
Spanska, torsdagar 17:00
Italienska, torsdagar 17:00

Film & samtal (nästan varje måndag)
Olegs barndom, 3 dec

Temakväll:
Jubileumsfest, 30 nov

Rampljus

Café Koppar: 
Ekologiskt, rättvisemärkt, hembakat.
Öppet mån-fre 08:00 – 20:00 
Lör-sön 12:00- 20:00

-
manhang och kombinerar gärna bio 

-
lig personal är stället där man umgås 

Elektra Folkets Bio drivs omsorgsfullt och 
med stor kvalitetskänsla av engagerade 
medlemmar, volontärer och personal. Som 
föreningsdriven biograf sätter vi upplevels-

Välkommen att stödja bion genom att:

 Bli medlem,
var med på Folkets Biosarrangemangfår. Du 
får även rabatt på serie- och kvartalskort.
Anmäla dig och betala 200 kr på via elek-
trabio.se eller i biografens kassa! 

  Köpa en biografstol, för minst 1.000 kr 
via bg 5407-3309;  märk sedan insättningen 
med  exemplexvis “Stol i salong 2”.

- Årets Barnbio, 2013
- Västerås stads tillgänglighetspris, 2013
- Region Västmanlands hedersgåva ,2017
- Bettans fond för dokumentär på bio, 2018



WWW.ELEKTRABIO.SE

Folkets Bio Västerås 1988 - 2018
30-årsfest den 30 november

HELA DAGEN: 30 KR INTRÄDE PER FILM!

ÖPPET HUS 15:00 - 18:00

JUBILEUMSBIO 18:00 - 30kr

NATTBIO  22:30 - 30 KR 

JUBILEUMSFEST 20:00 
09:15 Sagoland,
09:45 
10:15 Varghunden
13.00 Vad ska folk säga
15:00 Kalas, Alfons

Film & gäster i bion
Musik med mera i Café Koppar
Vi bjuder på tårta!
Vill du framföra något? – Anmäl dig till: 
bokning@elektrabio.se eller i bions kassa.

Medtag gärna ett bidrag! (inget krav)

Tema: 80-tal
Kom gärna retroklädd! (inget krav)

Dansworkshop
Prova på tango med Tango Buenos Aros 

Tangokonsert
Tango de Corazón spelar live

Retrodisco DJ: Kjell-Åke Jansson

Boka plats senast 25 november!
Entré: Medlemmar 100 kr, övriga 150 kr.Charmören: 

2018. 1 tim 40 min. Från 11 år.
Esmail är en stilig, reko, artig iranier som 
befunnit sig i Danmark i två år. Men han 
har ett stort problem: han har inget uppe-
hållstillstånd. Strategin blir att hänga på 
barer i hopp om att hitta en dansk kvinna 

totalförälskad i Sara, som dessvärre inte 
alls är lösningen på hans situation. 

(INGÅR I FESTBILJETTEN)
Life, Itself  (Sverigepremiär)
Dan Fogelman, USA 2018. 1 tim 58 min. 
Från 15 år. 
Stjärnor som Oscar Isaac, Olivia Wilde, An-
tonio Banderas, Olivia Cooke och Annette 
Bening strålar samman i det livsbejakande 
dramat Life Itself, där en och samma hän-
delse kommer att påverka många männi-
skors liv. 

BOKA PLATS:
    bokning@elektrabio.se     021-12 30 60 (biljettkassan)


