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MUSIKQUIZ 
med Troy Berglind
Onsd 7/9 kl 18-20
Pris till vinnande lag med max fyra personer. Bar finns. 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

KONSTUTSTÄLLNING -
Valida Jarmetova
“Skapande är ett intresse som följt mig hela 
livet. Det är ett behov jag aldrig får nog av!” 
20-26/8
Vernissage 20/8 kl 12-16

VERNISSAGE
Fred 16/9 kl 18.00
Samlingsutställning öppen på 
Vingen, plan 3, 12-18 september. 
Läs mer på www.konstrundanvastrahisingen.se  
Fri entré välkomna!

Det började så 
oskyldigt med diskbänken
Torsd 29/9 kl 14.00
En tragikomisk, dråplig och drabbande föreställning med skön vardagsfilosofisk ton 
och maximal igenkänning. Bakom en grå vardag som är allt annat än grå, döljer sig en 
sprakande längtan efter...ja, vadå? 
Entré 60 kr. Biljetter i cafét eller på www.vingen.se

CAFÉ-
TEATER

VALTIDER
Livesändning på Vingen
Intervju med
Karin Plejel (MP) och
Jörgen Fogelklou (SD)

Fred 19/8 kl 12
Göteborgs Närradio 
103,1 & 94,9 Mhz

BIO
MINIONER-
BERÄTTELSEN OM GRU
Sönd 28/8 kl 14
I “Minioner: Berättelsen om Gru” får vi äntligen veta 
historien bakom en 12-årings dröm att bli världens 
största superskurk. I mitten av 1970-talet växer Gru 
upp i en förort, mitt i en uppsjö av fjädrar i håret och 
utsvängda jeans. Gru är ett stort fan av en grupp 
superskurkar känd som Grymlingarna, och kläcker en 
plan att bli tillräckligt ond för att gå med i gruppen. 
Lyckligtvis får han en viss kaosartad backup från sina 
lojala följare, Minionerna.

MAMMA MU HITTAR HEM
Sönd 11/9 kl 14
En ny långfilm om den populära och älskade Mamma 
Mu och Kråkan. En film om två väldigt olika vänner 
som utforskar och upplever livets stora mirakel 
tillsammans. Ett oväntat besök från en stork, får 
dem att uppleva ett nytt äventyr.

DOWNTOWN ABBEY-
EN NY ERA
Sönd 28/8 kl 17
Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes, 
kommer storfilmen “Downton Abbey: En ny era”. 
Det globala fenomenets efterlängtade återkomst till 
biograferna, återförenar de älskade skådespelarna 
när de ger sig ut på en storslagen resa till 
södra Frankrike för att avslöja mysteriet med 
änkehertiginnans nyligen ärvda villa.försöka förstå 
hennes historia.

BIO

ELDSJÄL
Sönd 4/9 kl 14
Ända sedan hon var liten har Georgia Nolan haft en 
enda dröm – att bli brandman precis som sin pappa. 
I 1932 års New York är det tyvärr inte möjligt för 
kvinnor. När flera av stadens brandmän försvinner 
i mystiska bränder som bränner ner teatrarna på 
Broadway till grunden, ser Georgia ett gyllene 
tillfälle. Hon klär ut sig till ”Joe”, en klumpig ung man 
som blir en del av den nybildade gruppen brandmän 
som får i uppdrag att stoppa mordbrännaren.

ELVIS
Sönd 4/9 kl 17
Filmen utforskar Elvis Presleys liv och musik, samt 
hans komplicerade förhållande till sin gåtfulla 
manager - överste Tom Parker. Berättelsen fördjupar 
sig i den komplexa dynamiken mellan Presley och 
Parker som sträcker sig över 20 år, från Presleys 
uppgång och berömmelse till hans oöverträffade 
stjärnstatus.

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER
Sönd 11/9 kl 17
“Där kräftorna sjunger” handlar om Kya, en övergiven 
flicka som uppfostrat sig själv i träskmarkerna i North 
Carolina. I flera år går rykten om ”Träskflickan”, som 
gör att den intelligenta och rådiga Kya isoleras från 
resten av samhället. På väg in i vuxenlivet dras hon 
till två unga män från stan och upptäcker en ny och 
spännande värld. Men när en av männen hittas död 
blir hon utpekad som huvudmisstänkt. Ju mer man 
får reda på om fallet, desto oklarare blir det vad som 
egentligen hände.

BRÄNN ALLA MINA BREV
Sönd 25/9 kl 17
Aldrig har fem vänner varit så ökända som Tuffa 
Gänget – den eleganta ficktjuven Mr. Wolf, 
den erfarne kassaskåpssprängaren Mr. Snake, 
den coola maskeringsmästaren Mr. Shark, den 
temperamentsfulla tuffingen Mr. Piranha och den 
skärpta superhackern Ms. Tarantula, även kallad 
“Webs”.

MINIONER-
BERÄTTELSEN OM GRU
Sönd 18/9 kl 14
I “Minioner: Berättelsen om Gru” får vi äntligen veta 
historien bakom en 12-årings dröm att bli världens 
största superskurk. I mitten av 1970-talet växer Gru 
upp i en förort, mitt i en uppsjö av fjädrar i håret och 
utsvängda jeans. Gru är ett stort fan av en grupp 
superskurkar känd som Grymlingarna, och kläcker en 
plan att bli tillräckligt ond för att gå med i gruppen. 
Lyckligtvis får han en viss kaosartad backup från sina 
lojala följare, Minionerna.historia.

DANS OCH LEK 
MED BABBLARNA
Sönd 25/9 kl 14
Dansa, lek och sjung med Babblarna! Flera av 
barnens gamla favoriter blandat med nytt. Det här 
är filmen som vill att inte ett endaste litet barn ska 
sitta stilla eller vara tyst.
Välkomna på en interaktiv bioupplevelse för de 
allra yngsta! I denna film med barnens favoriter 
Babblarna blandas kortfilmer med musik och sång. 
Barnen lockas att vara med och låta och dansa 
och språkleka med Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, 
Diddi och Doddo och deras kompis roboten Klonk. 
Filmen är anpassad för små barn men rolig för hela 
familjen.

DOWNTOWN ABBEY-
EN NY ERA
Sönd 18/9 kl 17
Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes, 
kommer storfilmen “Downton Abbey: En ny era”. 
Det globala fenomenets efterlängtade återkomst till 
biograferna, återförenar de älskade skådespelarna 
när de ger sig ut på en storslagen resa till 
södra Frankrike för att avslöja mysteriet med 
änkehertiginnans nyligen ärvda villa.försöka förstå 
hennes historia.

LJUVA TONER - SÅNGKONSERT
Torsd 8/9 kl. 19.15
Heltäckande coachning inom 
Sång-Artisteri-Framträdande.
Fri entré. 
Läs mer på ljuvatoner.se

Biljetter: 
www.vingen.se eller i cafét vardagar 10-16.30 
samt vid arrangemang. 

DANSKURSER
Läs mer på: malinsdansskola.se

Amhults torg 7, 031 924545  vingen.se

Följ oss på facebook/instagram 
kulturhuset vingen

i samarbete med:

MÖTESLOKALER PÅ VINGEN
Boka lokal/konferens hos oss. Heldag eller bara några timmar. Vi ordnar fika/frukt/lunch. 
Gå in på vingen.se/lokaler och titta närmare.

CAFÉBIO & TORSLANDA FILMSTUDIO

Sex utvalda kvalitetsfilmer visas i två serier i bion på Kulturhuset Vingen.
Köp medlemskort för antingen onsdagar kvällstid eller måndagar dagtid.
Vi bjuder på fika inne i biosalongen 30 min innan filmstart för båda serierna.
Minimiålder 15 år. 
Medlemskort 360 kr (fika & film) säljs via Plusgiro 179 89 33-6, Swish 123 455 92 74. 
Ange namn, mailadress och om du vill gå dagtid eller kväll.
Medlemskortet erhålles vid första visning och inga lösa biljetter säljs.
All info finns på www.torslanda.filmstudio.se och har du frågor så maila 
info@torslandafilmstudio.se.

HÖSTENS VISNINGAR
Filmerna är ej ännu helt klara. Håll utkik på Filmstudions eller Vingens hemsida.
26 sept kl 11.30 / 28 sept kl 19                                    
10 okt kl 11.30 / 12 okt kl 19  
24 okt kl 11.30 / 26 okt kl 19  
7 nov kl 11.30 / 9 nov kl 19                                    
21 nov kl 11.30 / 23 nov kl 19  
5 dec kl 11.30 / 7 dec kl 19  


