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Filmfest, barnbio och opera – storslaget 
program på nyöppnade Klarabiografen 
 

Den 27 augusti öppnas dörrarna igen på Klarabiografen i Kulturhuset. Kultfilm, 

temavisningar och spännande samtal utlovas i ett dignande utbud av genrer. 

Direktsänd opera från The Metropolitan i New York, Barnbio samt Skräckfredagar, är 

några exempel från höstens program.  

 

Nytt inför återinvigningen av Klarabiografen är Film + något mer, det vill säga att filmer 

presenteras och visas med en extra bonus – efterföljande samtal, quiz och mycket mer. 

Bland annat visas svenska Tigrar den 2 september med ett efterföljande samtal med 

regissören Ronnie Sandahl och filmjournalisten Jon Asp. Den 21 september introducerar 

författaren, musikern och journalisten Anna Charlotta Gunnarson visningen av den 

nyproducerade dokumentären om rockbandet The Go-Go’s.  

 

– Äntligen kan vi slå upp portarna till den nyrenoverade Klarabiografen och ge besökarna 

möjlighet att njuta av kultfilmer, livesänd opera, barnbio och spännande filmsamtal. Vårt 

fantastiska allkonsthus fylls med musik, författarsamtal, teater, bibliotek och utställningar – 

och mitt i allt detta ligger Klarabiografen, säger Hanna Karlsson, curator för Film på 

Kulturhuset.  

 

Den 27 augusti öppnar Klarabiografen med premiären av Botticellis Florens, en upplevelse 

av renässansen med utgångspunkt i konstnären Sandro Botticellis olika mästerverk. Alla 

onsdagar i september blir det Bio+Lunch. Bland annat visas LENA, Isabel Anderssons 

dokumentärfilm om Lena Nyman kombinerad med en välsmakande måltid på restaurang 

Teaterbaren. Varje lördag är det Barnbiovisning och den 9 oktober invigs de omåttligt 

populära live-visningarna från The Metropolitan Opera med Modest Musorgskijs mästerverk 

Boris Godunov i originalversion från 1869. 

 

Spektakulära mord och episk kampsport är Klarabiografens tema på årets Timlessfest med 

kungarna av genrefilm; Jackie Chan, Bruce Lee, Dario Argento och Mario Bava. På 

Klarabiografen visas några av deras mest ikoniska filmer. Först ut är Police Story den 1 

september. 

 

Klarabiografen ligger mitt i city och mitt i Kulturhuset i direkt anslutning till restaurang 

Teaterbaren, en utmärkt före- eller efterplats med mat och bar i samband med biobesöket. 

 

Biljetterna till Klarabiografen släpps löpande med start den 19 augusti. Undantaget är 

biljetterna till The Metropolitan Opera som släpps den 28 augusti.  
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