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Nu börjar höstens spelningar med
Don Christerz i folkparkerna

HÖSTENS FILMER
Rykande färska recensioner av höstens nya
filmer presenteras på de följande sidorna.

Lördagen den 4 augusti startar höstens
folkparksturné för Don Christerz, då man
spelar på Hägernäs Folkpark kl 13.00, där
man tillsammans med ett 11-mannaband
från Bele Barkarby bjuder upp till dans.
Sedan följer en radda av matcher i augusti
då det gäller att hänga på om man vill upp
på Svensktoppen igen.

AUGUSTIPREMIÄR!

Spelningar i Augusti:
Lördag 4:e Hägernäs IP
Lördag 11:e Märsta IP
Onsdag 15:e Hägernäs IP
Söndag 19:e Hägernäs IP
Söndag 26:e Valsätra IP 
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Zwei Einstein
Tyskt förväxlingsdrama
med Mikael Einstein

INTRODUCING GONZO MATURELLO AS GONZO GONZALO

THE NEW BOND
THE GONZALOS. Amerikansk-chilensk dramaserie från 2012, som tilldrar
sig inom renhållningsbranschen, där stjärngossen Gonzo Maturello gör sin
första stora roll som chefsideologen Gonzo Gonzalo, en man som håller
rent utanför sin egen dörr, i kampen mot miljöföroreningar. Filmens huvud-

tema kretsar mycket kring miljön, där återanvändning och källsortering utgör ett tungt
inslag. Filmen var vid urpremiären i Ulan Bator tillåten från 21 år. Filmen är dubbad på
svenska med chilensk text, för att handlingen skall kunna förstås. /120 min. ���

ROGER BOND. En svensk
uppföljare till Roger Moores
odödliga tolkning av den
legendariske agenten. Den

här gången skall Bond lösa ett problem
med några förgiftade skor som förpestar
livet för västvärlden. /118 min. ���

ZWEI EINSTEIN. Tyskt förväxlingsdrama där raketforskarna Mikael Ein-
stein och Albert Zweistein tävlar om att vinna kronprinsessan av Hohen-
zollerns hjärta genom att förevisa sina egna relationsteorier om hur detta
skall gå till. Italienska röster men med tysk text. /322 min. �
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Ovä nner?
Svenskt/chilenskt
triangeldrama med
en doft av romantik

ROSS
RAKEL
CHICO

TINTIN. En av Hergés bättre stories där den
flyfotade TinTin spelar en högerback som är i
ständig jakt efter en boll som han aldrig ver-
kar få tag i. Till sin hjälp har han sin trogne

vän Milou Memisevic, som dock stukat tassen. /118 min. �

SIMON SYNDAREN. Den svenska titeln “Simon Syndaren”
eller “Håll fingrarna i styr” är baserad på filmen med
samma namn från 1954. Simon blev för sin rollinsats hel-
gonförklarad av småpåven i Skara 2011. /120 min. ��

OVÄNNER? Tre vänner som blir ovänner i
en hiss sedan väderspänningarna dem
emellan blivit för stora. Premiär för den chi-
lenska luktfilmen. /148 min. �����

3
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PENNTI FLINTSTONE. Ännu en tung produk-
tion från Bollibompa Production, där Pennti
Flintstone spelar ut hela sitt register utan att
darra på målet. Även om Pennti far fram som

en ångvält i filmen, visar han även prov på mer subtila egen-
skaper, där hans runristningar på desktoppen vunnit många
beundrare och beundrarinnor. Finska röster. /120 min. ��

NILLS NIETZCHE. Tung tysk dramadokumentär
som bygger på den store filosofen som tänkte
för mycket, men tänkte för sakta. Filmen utspe-
lar sig dels i Bayern München och dels även på

Artillerigatan, där Nills Pastheur spelar den unge Nietzche som
när drömmen om att få bli fredagskorrespondent på den loka-
la bulletinen. Regi av Wolfgang Uhlm. 120 min. ����

BRÖSTARVINGEN. Romantisk komedi som utspelar
sig kring salongerna på Birger Jarlsgatan. Clark von
Holstein har fått problem med sina klädbyten sedan
de nya mobilnäten gjort telefonkioskerna obsoleta.

Med hjälp av inhyrda påkläderskor kan dock Clark lösa de flesta av
dessa problem. Feministiskt Initiativ har klassat filmen som en typ-
sik kvinnofälla och bojkottar densamma. Barntillåten från 23 år. �

BILL OCH BULL I HATTEN IGEN. Denna film bygger
på Agatha Christies roman “Med Viking Line på Nilen”
eller hur Bill & Bull hamnade i Medelhavet av en slump.
Endast med hjälp av deras oäkte kusin, Hercule

Poirot, hamnar de rätt igen. Av många klassad som en riktigt typisk
svensk pilsnerfilm, vilket den också är. /127 min. ���

BILL&BULL
I HATTEN IGEN
TILLSAMMANS MED HERCULE POIROT

ÄKTA
SVENSK

PILSNER
FILM

Nills Ingvar Pastheur...               som Nills Nietzche



SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN VIKINGREDAKTIONEN

5

ANALKAMPEN. Dasshumor när den är som bäst.
Andra filmen i Göta Analsviten med undertiteln Vem
drog ur proppen? En fråga som Adas kusin Jompa
Mattson fortfarande brottas med, efter att ha drab-

bats av ett smärre diarréanfall vid slussarna i Ljungsbro. Svensk
pilsnerfilm med lokala förmågor från västkusten./128 min. ��

BRISTER I
DEN SVEN-
SKA LÅNG-
VÅRDEN.

Rehabiliteringskomedi på
ett behandlingshem som
bygger på en typisk engelsk
sitcom, där den engelske
patienten D. Brister vägrar
lämna bädden, sedan han
upptäckt att den underskö-
na Florence Ninetofive har
nattjouren på hospitalet.
Filmen är baserad på en
verklig händelse, där den
engelske fotbollsspelaren
George Better i Wigan FC
drabbats av en svårartad
portvinstå, som endast kan
vilas i form. Svenskt tal,
men engelsk text. Från 18
år. /128 min. ����

ANALKUNGENS HEMLIGHET. En uppföljare till
Analkampen. Här gör Glade Glenn och hans kusin-
barn Osborn från Orust en resa genom Sveriges
tarmkanal från Götet upp till slussarna vid Mem.

Bra film om än med lite för mycket inslag av analbola stereotyper.
En riktigt väderspännande barnfilm för vuxna /91 min. ��

S T A R R I N G  D .   B R I S T E R

DEN SVENSKA LÅNGVÅRDEN
I  REHABIL ITERINGSKOMEDIN



SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN VIKINGREDAKTIONEN

6

SEX KNALLPULVER. (Den engelska titeln blev Young Guns). Ungdomsfilm,
som till största delen är inspelad på Hästängens förskola, skildrar sex ung-
domar, sk Knallpulvers, som möter den vuxna världen på en skjutbana.
Frustrationen blir extra stor då man endast får använda lösa skott på trä-

ningarna, något som regissören på ett påtagligt sätt lyckats skildra övertygande.
Rollbesättningarna, som gjorts i samråd med resp målsman, har gett svensk filmindustri
ett nytt ansikte, där finnar spelar en framträdande roll. Barntillåten.  /102 min. ���

ARE YOU LONESOME
TONIGHT? Amerikansk
filmmusikal som delvis byg-
ger på originalet Tuna

Tunestreams tidigare framträdanden.
Delvis bautahit “Are you lonesome ton-
ight” handlar till stor del om hur man ut-
nyttjar facebook och andra sociala medier
för att få en garanterad träff på 500 för-
sök. Ej barntillåten.100 min. ����

SKOBIDOO. (Yes Box).
Handlingen utspelar sig på
ett större skovaruhus, där
Skobidoo Kvalberg tillsam-

mans med sin mor febrilt letar efter en ny
uppsättning skor som ånyo skall skjuta
honom till ära och berömmelse. En kval-
fylld men underhållande berättelse som
tagen ur Rekordmagasinet, där pojkdröm-
men till sist blir sann.  /102 min. ���

YES
BOX

Rogers tubsockor för engångsbruk finns nu åter i storlekarna 39-45, särskilt framtagana för fotbollsskor.
Tubsockorna levereras obehandlade eller färdigdoppade i miljövänligt räkskalsextrakt. Pris 2,25/st.

ANNONS
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STAHRE TREK. Uppföljaren till Galaxy VII, där
vi får följa de två stjärnskotten Joha och Noha
från den yttre galaxen Stahre International. De
bägge rymdgossarna, som redan gjort komet-

karriär på galaxen, utrustades med varsin miniplanet av kryp-
tonit, har fått i uppdrag att förmedla sina meteorida kunskaper
på gräsplaneten Hägernäs IP. Att spel med kryptonitliknande
global balls redan existerade på Tellus, var något Joha och Noha
redan visste, men dock inte i vilken utsträckning. Värmländskt
tal med isländsk text. Barntillåten från 15 år. /96 min. ��

LOVEBURG IX. Ännu ett äventyr med den icke
okände globetrottern Hawkeye Loveburg. Denna
gång har Loveburg hamnat ordentligt i klistret
sedan han ertappats med en mjukvara i tullen.

Med sina lingvistiska färdigheter lyckas dock Loveburg ännu en
gång gäcka den thailändska tullen och den här filmen är ett
absolut måste för den inbitne thailandsturisten. Publiksuccé i
Phuket. Dubbad på holländska. Från 65 år. /88 min. ���

S  T  A  R  R  I  N  G

J O H A & N O H A

OBS! LOVEBURGS FILMER

FÅR NU INTE VISAS PÅ

SVENSKA BIOGRAFER!
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Hr Peterzon 
rekommenderar:
Idrottscrèmen Viking, som med tillförsikt
kan användas för såväl invärtes som utvär-
tes bruk, saluföres nu till hugade. Crèmen
som har solskyddsfaktor 73, kunna nu även
användas på damer, då den har en mycket
tilldragande effekt. Finns nu både i fast och
flytande form. Rekommenderas.

Victory, sommarens stora sällskapsspel för alla över
30 år. Spelet är en blandning av gamla bekantingar
som Hela havet stormar, Sanning & Konsekvens och
Ryska Posten. Spelplanen utgörs av Stureplan och
deltagarna består av sex damer och två herrar, där
vinnaren tar allt. (Damer medföljer ej spelet, där-
emot bifogas två tärningar).
Säljs i välsorterade järnaffärer i Visby och Båstad. Pris 117 kr. 

Sommarspelet 2012

Riktpris 12 kr.

BRATMAN & Bratman Jr

Digital stegräknare i två modeller, en för långdistans
och en för kortare sträckor. Gemensamt för bägge
modellerna är att samtliga vattenhål utmed Birger
Jarlsgatan finns inlagda, samt med specifika uppgif-
ter om antal steg mellan resp etablissemang. Med
Bratman och Bratman Jr behöver man inte ta ett
enda onödigt steg. Säljs på Elgiganten. 75/50 kr/st.

DEN MODERNA STEGRÄKNAREN

Sällskapsspelet för de allra minsta

Baserat på den populära TV-serien MadMen, lanseras nu BadBoys Minipol, sällskapsspelet för de allra minsta.
Spelet är upplagt som en flyttkarusell, där du börjar med att flytta hemifrån och skaffar din första lägenhet. Med
tärningsslag kan du sedan ta dig till Biblioteksgången eller Grindtorp, där du kan slå ut en vägg och skapa en
tvåa. Kommer du till Sollentuna Centrum får du chansen att bygga till en balkong. Två tärningar, fyra spargrisar
och minipolpengar medföljer. Spelet är godkänt av Mäklarsamfundet och bör spelas tillsammans med målsman.

Viggan Video meddelar att sändningarna återupptas i
samband med att höstsäsongen drar igång igen.


