
Göteborg Film Festival Prisma tar plats i Nordstan i vår fabulösa popup-biograf. 
Här kan du se på film gratis under hela festivalen. Biljetter hämtas ut 30 minuter 
innan respektive visning. Ingen förbokning. Nytt för i år är att vi också erbjuder ett 
antal tillfällen med barnvagnsbio för föräldralediga med spädbarn. 
Se tablå på sida 26-27.

Biograf Nordstan
24–30 oktober i Nordstan på Spannmålsgatan
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En ung Mumins Äventyr
Regi: Ira Carpelan

För att pigga upp Mumintrollet, 
som blivit sängliggande efter ett 
getingstick, börjar Muminpappan 

berätta om sin äventyrliga ungdom. Han berättar om 
sin tid på båten Haffsårkestern, om när han blev vän 
med ett spöke och hur han räddade Muminmamman 
ur havet.
Finland 2022. 1 timme 14 min. Barntillåten.

Trollvinter i Mumindalen
Regi: Jakub Wroński, Ira Carpelan

Vintern står för dörren och hela 
Muminfamiljen ska gå i ide. Men 

Mumintrollet vill hellre vara vaken och undersöka vin-
tern. Snart upptäcker han märkliga varelser som går 
omkring i snön och verkar invänta en underlig och ef-
terlängtad gäst.
Finland, Polen 2017. 1 timme 20 min. Barntillåten.

Ploey – Ett vinteräventyr
Regi: Árni Ásgeirsson

Den arktiska vintern är på väg till 
Island och det är dags för Ploey 
och hans familj att flytta söderut. 

Men Ploey råkar missa avfärden och blir ensam kvar. 
För att överleva försöker han ta sig till den mytiska Pa-
radisdalen, som sägs vara bevarad från kylan.
Island 2018. 1 timme 23 min. Från 7 år.

Aya och häxan
Regi: Goro Miyazaki

Aya växer upp på ett barnhem 
utan vetskap om att hennes 
mamma har magiska krafter. På 

hemmet verkar både barn och vuxna lyda hennes mins-
ta vink, men när en mystisk familj bjuder in Aya till sitt 
hem tar livet en ny vändning.
Japan 2021. 1 timme 20 min. Från 7 år. 

Prinsens resa
Regi: Jean-François Laguionie, Xavier Picard

En gammal ap-prins lider skepps-
brott och strandar på en okänd 
plats. Han upptäcks av den unge 

Tom som visar honom runt i ett välordnat och närmast 
utopiskt samhälle, men prinsens plötsliga närvaro ska-
par rädsla bland invånarna. 
Frankrike 2019. 1 timme 17 min. Från 7 år.

Miraï, min lillasyster
Regi: Mamoru Hosoda

När 4-åriga Kuns får en lillasyster 
förändras hans värld. Den första 
lyckan blir till besvikelse när lil-

lasystern stjäl föräldrarnas uppmärksamhet. Dock tar 
allt en vändning när han, genom en förtrollad trädgård, 
dras ut på äventyr med sin lillasyster från framtiden.
Japan 2018. 1 timme 36 min. Från 7 år.

mån 24 okt 13.30
lör 29 okt 10.00

fre 28 okt 13.30

ons 26 okt 17.30
sön 30 okt 16.00

mån 24 okt 17.30
sön 30 okt 14.00

tis 25 okt 17.30
lör 29 okt 16.00

ons 26 okt 13.30
fre 28 okt 15.30

Bild från En ung Mumins äventyr.

Bild från Prinsens resa.
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Mary och häxans blomma
Regi: Hiromasa Yonebayashi

Den uttråkade flickan Mary spen-
derar sommarens sista dagar hos 
en äldre släkting. Rastlösheten le-

der henne in i en skog där hon finner en fastvuxen kvast 
och blå blommor. Strax därefter befinner hon sig högt 
upp i luften, på väg mot en mystisk skola för häxor.
Japan, 2017. 1 timme 42 min. Från 7 år.

Odjuret och hans lärling
Regi: Mamoru Hosoda

I odjurens värld lever krigaren Ku-
matetsu. När odjurens kung väljer 
att avgå är Kumatetsu en möjlig 

arvtagare, men för att bevisa sin duglighet måste han 
först ta sig an en lärjunge. En dag stöter han på den för-
äldralöse pojken Ren och en osannolik vänskap tar sin 
början.
Japan, 2015. 1 timme 59 min. Från 11 år.

Pojken och världen
Regi: Alê Abreu

Pojken Cacu bor med sina för-
äldrar vid regnskogens rand. När 
hans pappa måste lämna famil-

jen för att söka jobb i storstan, ger sig Cuca av efter 
honom. Det blir början på ett äventyr genom djungler, 
kåkstäder och en dånande och skrämmande storstad.
Brasilien, 2014. 1 timme 20 min. Från 7 år.

Ballerinan och uppfinnaren
Regi: Eric Summer, Eric Warin

Den föräldralösa flickan Felicia 
älskar att dansa. Tillsammans 
med Victor, som vill bli uppfin-

nare, rymmer de från barnhemmet där de bor och tar 
sig till Paris. Där vill Felicia bevisa att hon har det som 
krävs för att bli ballerina på Operan. 
Kanada, Frankrike 2016. 1 timme 30 min. Från 7 år.

Den osynlige pojken
Regi: Gabriele Salvatores

13-åriga Miki är mobbad av sko-
lans värstingar, har otur med kär-
leken och måste dessutom nöja 

sig med en tråkig kostym på halloween-festen. Den för-
ödmjukade Miki önskar att han bara kunde försvinna 
- en önskan som plötsligt går i uppfyllelse.
Italien 2015. 1 timme 40 min. Från 11 år. 

Tavlan
Regi: Jean-François Laguionie

En högaktad konstnär har för-
svunnit och lämnat sina tavlor i 
varierande skick, vilket gett upp-

hov till ett hierarkiskt och orättvist samhälle. Tre figurer 
beger sig in i tavlorna för att finna den enda personen 
som kan skapa ordning i kaoset.
Frankrike, 2011. 1 timme 16 min. Från 7 år.

mån 24 okt 15.30
tis 25 okt 13.30

fre 28 okt 17.30
lör 29 okt 11.45

tor 27 okt 15.30
lör 29 okt 14.00

tis 25 okt 15.30
tor 27 okt 13.30

ons 26 okt 15.30
sön 30 okt 11.45

tor 27 okt 17.30
sön 30 okt 10.00

Bild från Mary och häxans blomma.

Bild från Pojken och världen. Bild från Tavlan.

Bild från Den osynlige pojken.
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B A R N VAG N S B I O
För föräldrar med spädbarn. Se tablå på nästa sida.
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Presenteras i samarbete med:

Undine
Regi: Christian Petzold

Den nyss dumpade Undine är his-
toriker och föreläser om Berlins 

stadsplanhistoria, men hon är också en vattennymf 
som bara kan leva av en människas äkta kärlek. När 
hon blir förälskad på nytt inleds ett drama om kärlek 
på liv och död.
Tyskland 2020. 1 timme 31 min. Från 11 år.

Proxima
Regi: Alice Winocour

Astronauten Sarah kämpar med 
sina manliga kollegor för att klara 

de fysiska och psykiska förberedelserna inför ett år på 
rymdstationen ISS. Samtidigt försöker hon balansera 
sin roll som förebild och banbrytare med att vara en-
samstående mamma till sin dotter.
Frankrike, Tyskland 2019. 1 timme 47 min. Från 7 år.

C'est la vie!
Regi: Olivier Nakache, Eric Toledano

Pierre och Helena firar sitt efter-
längtade bröllop på ett slott ut-

anför Paris, men för personalen är det bara en vanlig 
dag på jobbet. Skildrat ur personalens perspektiv följer 
vi bröllopsfesten från början till slut, en tillställning som 
inte riktigt går som planerat.
Frankrike 2017. 1 timme 56 min. Barntillåten.

Tillfälligheter och fantasier
Regi: Ryûsuke Hamaguchi

Ett oväntat triangeldrama, en 
misslyckad honey trap och ett 

möte som börjar med ett missförstånd och slutar 
med rollspel. Utifrån ett kvinnligt perspektiv foku-
serar filmen på kärlekens olika faser och konflikter.
Japan 2021. 2 timmar 1 min. Från 7 år. 

The brand new testament
Regi: Jaco Van Dormael

Gud finns och bor i Bryssel. På 
jorden är han dock hemsk mot sin 

familj och lever efter en utomvärldslig moral. Hans ton-
åriga dotter vantrivs hemma och bestämmer sig för att 
revoltera mot sin far genom att läcka hemlig informa-
tion från hans dator.
Belgien, Frankrike 2015. 1 timme 53 min. Från 11 år.

mån 24 okt 11.00

tis 25 okt 11.00

ons 26 okt 11.00

tor 27 okt 11.00

fre 28 okt 11.00

Bild från Proxima.

Bild från The brand new testament.

Bild från Tillfälligheter och fantasier.
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Biograf Nordstan – Tablå

Biljetter hämtas ut 
på Biograf Nordstan 
30 minuter innan 
varje visning. 

Barnvagnsbio
För föräldralediga 
med spädbarn.

Bio för barn
Se åldersgränser 
under respektive 
film på sidorna 
23–24.

Undine
11.00-12.30

En ung Mumins 
äventyr
13.30-14.45

Mary och häxans 
blomma
15.30-17.15

Miraï, min lillasyster
17.30-19.05

Prinsens resa
17.30-18.50

Ballerinan och 
uppfinnaren
15.30-17.00

Den osynlige pojken
15.30-17.10

Aya och Häxan
17.30-18.50

Mary och häxans 
blomma
13.30-15.15

Ploey – Ett 
vinteräventyr
13.30-15.00

Proxima
11.00-12.50

C'est la vie!
11.00-13.00

M Å N DAG 24 O K T T I S DAG 25 O K T
10.00

14.00

11.00

15.00

12.00

16.00

18.00

13.00

17.00

19.00

O N S DAG 26 O K T
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Tavlan
17.30-18.45

Odjuret och hans 
lärling
17.30-19.30

Ploey – Ett 
vinteräventyr
15.30-17.00

Pojken och världen
15.30-16.50

En ung Mumins 
äventyr 
10.00-11.15

Tavlan
10.00-11.15

Tillfälligheter och 
fantasier
11.00-13.00

The Brand New 
Testament
11.00-12.55

10.00

14.00

11.00

15.00

12.00

16.00

13.00

17.00

TO R S DAG 27 O K T F R E DAG 28 O K T LÖ R DAG 29 O K T S Ö N DAG 30 O K T

Odjuret och hans 
lärling
11.45-13.45

Pojken och världen
14.15-15.20

Prinsens resa
16.00-17.20

Aya och Häxan
16.00-17.20

Miraï, min lillasyster
14.00-15.35

Den osynlige pojken
11.45-13.35

Ballerinan och 
uppfinnaren
13.30-15.00

Trollvinter i 
Mumindalen
13.30-14.50

Presenteras i samarbete med:
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