Torsdag 30 januari kl 19.00

Sätila bygdegård

EN OVÄNTAD VÄNSKAP
Film: En oväntad vänskap. 110 min
Drama/Komedi

Program våren 2020
Med reservation för ev. ändringar

Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från
fängelset, anställs genom en händelse som personlig
assistent till den oförskämt rike, men också mycket
ensamme aristokraten Phillip som blivit förlamad efter en
drakflygningsolycka. Driss är till en början väldigt tveksam
till jobbet och Phillips vänner har starka invändningar mot
hans val av assistent. Men de två har mycket att lära av
varandra.
Driss otroliga energi och livsglädje smittar snart av sig på
Phillip och Phillip lär Driss en hel del om vett och etikett. Tillsammans upptäcker de
nya saker i livet och en oväntad och stark vänskap växer fram mellan två individer
som på ytan inte verkar ha någonting gemensamt.
Regi: Olivier Nagachek, Eric Toledano
Skådespelare: Omar Sy, Anne Le Nye, Francois Cluzet

Foto: Håkan Almqvist

Filmen visas för allmänheten.

Träffas och trivs i Sätila bygdegård!

Välkommen!
Vet Du någon som vill bli medlem
i Sätila Bygdegårdsförening?
Medlemsavgiften är 125:- per år och det är enkelt att bli
medlem.
1.
Betala till föreningens bankgiro 308-0496 eller Swisha
till nr 1235695531. Ange ”medlemsavgift”, namn och
adress på talongen.
2. Mejla till info@satilabygdegard.se och meddela
önskemål om medlemskap. Ange namn, adress,
telefonnummer och e-postadress.

”För en levande landsbygd
krävs en levande bygdegård!”
Sätila Bygdegårdsförening i samarbete med

Entré 40 kr. Kaffe i paus 40 kr. Medlemmar fri entré.
***********************************************************************

Söndagen 16 februari kl 15.00

Sätila Bygdegårdsförening
Årsmöte

Efter förhandlingar och kaffe
underhåller Martin & Erik
med sång o musik.

Välkomna!
Fri entré # Kaffe o semla # Lotterier
***********************************************************************

www.satilabygdegard.se

info@satilabygdegard.se

Torsdag 20 februari kl 19.00
ATT ANGÖRA EN BRYGGA

Söndagen 19 januari kl 16.00

LYGNEVI-MINNEN
……. ett stycke folkparks- o dansbandskultur
Festplatsen Lygnevi vid Sätila Sand i Lygnerns
norra hörn är säkert ett ställe många minns. Här
uppträdde massor av kända artister under 60-70talet och danskvällarna med alla de stora
dansbanden samlade tusentals besökare.
Anders Davidsson, Hyssna och Christer Olsson,
Sätila har intervjuat många som var med när det
begav sig – funktionärer, besökare och artister.
Tillsammans med bilder och filmsnuttar har
detta resulterat i en unik film, som berättar om
en viktig del i vår svenska kulturhistoriebok.
Utöver filmen visas bilder, kläder och andra prylar från samma tidsepok.
Kom till bygdegården och njut av historiens vingslag!

Film: Att angöra en brygga. 100 min.
Komedi
Att angöra en brygga är den andra filmen av det inom nöjesindustrin legendariska
radarparet Hans Alfredson och Tage Danielsson. Det har
kommit att bli en av de största klassikerna i svensk
filmhistoria.
På ön väntar de på sina gäster. Kräftorna är nykokta,
röda och läckra. På båten finns gästerna och just nu
seglar de in mot ön. De har dryckerna med sig. Det ska
bli kräftskiva och alla är inställda på en riktigt trevlig
kväll. Men först måste båten angöra bryggan...
Gösta Ekman, Monica Zetterlund, Birgitta Andersson
och Lars Ekborg i en sanslös fars som berättar om hur
allt blir fel, går sönder och rasar samman.
En av Hans Alfredsons och Tage Danielssons populäraste filmer, där de själva
medverkar i något udda roller. Den ena är fiskargubben Garbo, som talar någon
obegriplig dialekt. Den andra är en direktör, som ständigt råkar bli misshandlad och
mesta tiden är medvetslös.

Entré 140 kr inkl. kaffe o fralla. Medlem 120 kr. Ungdom 70 kr.

Regi: Tage Danielsson
Skådespelare: Monica Zetterlund, Lars Ekborg, Birgitta Andersson

Förköp biljetter - http://www.biljettkiosken.se/lygnevi3

Filmen visas för allmänheten.

Biljetter säljs även vid entrén i mån av plats.

Entré 40 kr. Kaffe i paus 40 kr. Medlemmar fri entré.

***********************************************************************

**********************************************************************

Söndag 1 mars kl 16.00

Söndag 22 mars kl 16.00

West of Eden

”HON ÄR JAG” – En hyllning till
Glimrande musikunderhållning med Cecilia Kyllinge
och hennes vänner
En hyllning till

Ni hälsas hjärtligt välkomna till kvällens
inspelning av den nostalgiska TV-showen
”Solveigs Hörna”. Kvällens värdinna är
Solveig Bergqvist Larsson, som möter vår
folkkära artist
Barbro ”Lill-Babs” Svensson
(spelad av Cecilia Kyllinge).
Genom öppenhjärtiga samtal får vi höra LillBabs berätta sin historia och om
nyckelpersonerna genom liv och karriär.

Foto: Stefan Telin

Övriga gäster i programmet är bl.a Simon Brehm och Lasse Berghagen.
Självklart kommer Lill-Babs även att framföra schlagers såsom Klas-Göran,
Kyss mig, Tuff brud och Itsy Bitsy, men också annat ur sin breda repertoar.
Och känner vi allas vår Barbro rätt, så kommer hon med största sannolikhet
att uppmana till allsång.
Ackompanjemanget står det svängiga husbandet för.
Medverkande: Solveig Bergqvist Larsson, Cecilia Kyllinge, Anders Larm och
Jan-Olof Jonsson

Entré 190 kr inkl. kaffe o fralla. Medlem 170 kr. Ungdom 95 kr.
Förköp biljetter https://www.biljettkiosken.se/lillbabs
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Förköp biljetter http://www.biljettkiosken.se/westofeden
Biljetter säljs även vid entrén i mån av plats.
***********************************************************************

Torsdag 2 april kl 19.00
JUDY

Biljetter säljs även vid entrén i mån av plats.

Film: Judy. 1 tim 58 min

***********************************************************************

Drama, Musik

Alla onsdagar kl 10.00 - ca 12.30

MATTCURLING
Curlingkafé i bygdegården
Med vissa uppehåll för sommar och jul- o
nyår, så är det mattcurling och kaffe i
bygdegården varje onsdag förmiddag.
Oavsett om Du är medlem eller inte, så är
Du alltid välkommen att prova på.

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ta
med sig inneskor och infinna sig i
bygdegården onsdagar kl 10.00.

Kostar 30 kr per gång inkl både spel och kaffe.
****************************************************************

Torsdag 12 mars kl 19.00
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Året är 1969 och flickan, som blev allas älskling i
Trollkarlen från OZ, är en dyrkad 46-årig artist med en rad filmsuccéer och fyra
äktenskap i bagaget. Nu förbereder sig Judy för en rad utsålda konserter i London.
Hon är lycklig med sin nya kärlek, den tretton år yngre Mickey. Judy charmar alla
från musiker till fans med värme, slagfärdighet och fantastiska scenframträdanden.
Men hon är märkt av ett liv i ständigt rampljus sedan barnsben och en smärtsam
vårdnadstvist om sina älskade barn med exmaken Sidney, som kan ge dem en mer
stabil tillvaro.edan att Renée
Det sägs redan att Renée Zellweger måste få en andra Oscar för comebacken som
Judy Garland i filmen om den sista, turbulenta tiden i stjärnans liv. Renée visade sina
musikaliska talanger i Chicago - nu fångar hon legenden Garlands unika sångröst,
utseende och personlighet på pricken.
Regi: Rupert Goold Skådespelare: Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell,
Jessie Buckley, Michael Gambon
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Filmen visas för allmänheten.
Entré 40 kr. Kaffe i paus 40 kr. Medlemmar fri entré.
***********************************************************************

Söndag 19 april kl 16.00

TraLaLa – om helvetet vi kallar livet

Detta är den sanna historien om de östtyska familjerna
Strelzyk och Wetzel som i september 1979 skapade stora
rubriker över hela världen.
I hemlighet ägnade de lång tid åt att själva sy och
snickra ihop en luftballong i källaren för att försöka fly
från diktaturens DDR till friheten i väst. En våghalsig
plan där både förberedelserna och själva färden satte
allas liv på spel. Jagade av den största styrka Stasi
kunnat mobilisera blir familjens plan en kamp mot
klockan där varje sekund räknas. Flykten från DDR är en andlöst
spännande film med stark 1970-talsatmosfär som gjort stor publik- och kritikersuccé
i Tyskland.

En vänskaplig komedi om Livet som ibland
kan kännas hopplöst och motigt. I den här
föreställningen möts två personer med olika
typ av motgångar i en helt ny situation som
ställer deras syn på livet på ända. Två vilt
främmande människor blir tillsammans
inlåsta och kan inte komma ut. De måste nu
alltså lära sig att umgås med varandras
svagheter. Allt är bäddat för knasiga
situationer och samtal. Men faktum
kvarstår. Detta är en föreställning som ändå ställer frågor om vår syn på
livet. Vad händer med människan om allt det självklara försvinner? När ett
helvete helt plötsligt får en ny innebörd? En blandning av komik och allvar.
Tänkvärt och gripande.
Lars Classon föddes in i underhållningsbranschen som son till Krister
Classon (Stefan och Krister). Nu är det klart att han tillsammans med Ola
Hedén tar den nyskrivna komedin ”TraLaLa – om helvetet vi kallar livet” på
stor landsbygdsturné.

Regi Michael Herbig Skådespelare: Tilman Döbler, Thomas Kretschmann, Alicia von
Rittberg, David Kross

Förköp biljetter http://www.biljettkiosken.se/tralala

FLYKTEN FRÅN DDR
Film: Flykten från DDR. 2 tim 5 min
Drama

Filmen visas för allmänheten.
Entré 40 kr. Kaffe i paus 40 kr. Medlemmar fri entré.
**********************************************************************
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Entré 200 kr inkl. kaffe o fralla. Medlem 180 kr. Ungdom 100 kr.
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Biljetter säljs även vid entrén i mån av plats.
Sätila Bygdegård är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
- en organisation för över 1400 bygdegårdar i Sverige

