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+ exklusiv förhandsvisning!
Filmquiz



Välkommen till årets filmquiz  
– och förhandsvisning av ny film!
Filmquiz
Ljungskile Bios filmquiz i samband med invigningen av Göteborg filmfestival har blivit 
en tradition. På grund av pandemin blev årets festival helt digital, och filmquizet ställdes 
in. Men nu när restriktionerna har lyfts bjuder vi sent om sider in till vår lekfulla filmfråge-
sport. Så kom och testa dina filmkunskaper!

I samband med quizet kan du köpa mingeltallrik med kallskuret (vegetariskt alternativ 
finns) från folkhögskolans kök. Förbeställ när du köper din biljett. Öl, vin och alkoholfri 
dryck finns också till försäljning.

Film
Efter quizet bjuder vi på exklusiv förhandsvisning av 
den danska filmen Drottning Margareta.

Året är 1402 och en kvinna regerar över ett nytt 
nordiskt rike. Drottning Margareta har enat Danmark, 
Norge och Sverige i en union, som hon styr genom sin 
adoptiv son, Kung Erik. Unionen är omgiven av fiender 
och Margareta planerar därför ett äktenskap mellan Erik 
och den engelska prinsessan Philippa. En allians med England skulle stärka Kalmarunionen 
och skydda den mot angrepp. Men en konspiration pågår och  Margareta hamnar i ett omöj-
ligt dilemma som kan kosta henne allt.

Regi: Charlotte Sieling, Danmark 2021. 2 tim 1 min, från 11 år. Premiär 3 december.
I rollerna: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, Bjørn 

Floberg, Magnus Krepper, Thomas W. Gabrielsson, Agnes Rase, Simon J. Berger och Paul 
Blackthorne.

Biljetter
Superbilligt – bara 40 kronor! Begränsat antal platser – köp gärna din biljett i förväg!  Vi säl-
jer biljetter vid våra visningar 20/10, 26/10, 2/11, 9/11, 14/11 och 16/11.  Kontant betalning 
eller med med Swish. 

Alla biljettintäkter skänks till projektet Take me to school för fattiga barn i Bulgarien, 
genom Omtanke Ljungskile.

Tider
17.00 Filmquiz i folkhögskolans restaurang
19.30 Visning av Drottning Margareta (ungefärlig starttid) i Grundtvigsalen

VÄLKOMMEN!


