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28/9 Jordgubbslandet 

 15 år gamla Wojtek åker till Sverige från Polen med sina föräldrar för att plocka 

jordgubbar. De kommer till en gård på Listerlandet i Blekinge. Wojtek får kontakt 

med bondens dotter, Anneli. Så småningom börjar de två tonåringarna träffa 

varandra bakom ryggen på sina föräldrar. Förhållandet kompliceras av 

ojämlikheten som råder mellan dem. Anneli vågar inte öppet visa sina känslor 

eftersom hon vet att omgivningen aldrig skulle acceptera förhållandet. Wojtek å 

sin sida blir kränkt och tycker att Anneli leker med hans känslor. När föräldrarna 

kommer på ungdomarna blir reaktionen våldsam. Från 11 år. 

 

26/10 BECKER-Kungen av Tingsryd 

Becker drivs av jakten på pengar och är kung i småländska Tingsryd. Tillsammans 

med sin kompis Stefan så driver han Smålands bästa butik med utemöbler i 

konstrotting, dessutom drygar de ut kassan med att sälja smuggelsprit och 

cigaretter svart. Affärerna går bra och de har ingenting att klaga på tills en dag då 

två danskar dyker upp och utmanar allt Becker har byggt upp. En växande spiral 

av lögner, hemligheter och svek tvingar Becker att handla drastiskt för att till varje 

pris försvara de sina och ta tillbaka makten i Tingsryd. Från 11 år. 

 

30/11 Vilken jävla cirkus 
Hugo (Gustav Lindh) har stått och stampat på samma ställe i livet sedan han 

förlorat sitt livs stora kärlek Agnes (Evin Ahmad). Med världen på sina axlar cyklar 

han en dag för fort och kör omkull. Hugo faller handlöst mot marken, svimmar av, 

och vaknar upp på det mest udda ställe - i en cirkusvagn! Den visar sig tillhöra den 

vänlige och tankspridde cirkusdirektören Casall (Tomas von Brömssen). En ny värld 

öppnar sig med otaliga karaktärer som lever ett liv långt bortom vardagen. En 

kock (Vanna Rosenberg) som inte kan laga mat, en clown (Johan Widerberg) som 

är mer arg än glad och? vackra, mystiska Anna (Molly Nutley). Vem är hon? Vad 

är det för hemlighet hon döljer? Långsamt öppnas dörren till ett nytt och annorlunda liv. Men vågar 

Hugo ta steget? besynnerlig man, men kanske precis vad hon och hennes familj behöver.  


