Kino Iiris ja Lahden Lähimmäispalvelu ry
esittävät

Elohopeat

Kevät 2022

10.2. klo 13 TUNTURIN TARINA
10.3. klo 13 70 ON VAIN NUMERO
14.4. klo 13 RINNAKKAISET ÄIDIT
12.5. klo 13 DOWNTON ABBEY: UUSI AIKAKAUSI

Elävien kuvien sarja senioreille

liput 9 euroa

Elohopeat

10.2.2022 klo 13
TUNTURIN TARINA
-S-, 1h 17min, 9€
Tunturin tarina täydentää Metsän tarinan ja
Järven tarinan aloittaman, luonnosta ja ihmisen
luontomytologiasta kertovien elokuvien kokonaisuuden.
Tunturin tarina vie katsojat läpi Lapin erämaiden, aina Pohjoiselle jäämerelle asti, missä
tunturit laskeutuvat meren syleilyyn. Se on
myyttinen kertomus, jonka tarina alkaa miljardien vuosien takaa, aikakaudelta jolloin
maa-planeetan ensimmäiset vuoret syntyivät.
Elokuvassa eläimet kuten karhu, kärppä,
riekko ja tunturipöllö saavat näkyvän roolin.
Muita keskeisiä eläimiä ovat mm. ahma, poro,
ryhävalas, kettu, lapinpöllö ja kotkat. Tarina
kertoo kuhunkin eläimeen liittyvistä uskomuksista ja tarinoista, mutta myös ihmisen suhteesta
luontoon ja eläimeen.
10.3.2022 klo 13
70 ON VAIN NUMERO
-K12-, 1h 42min, 9€
Lavalla Seija säihkyy yleisön rakastavien katseiden valossa, mutta kotonaan
hän syö kylmää nakkia ja juo piimää yksin yönälkäänsä. Stailisti Shanella
(Misa Palander) on hänen läheisin ihmisensä. Seija on oppinut suojaamaan
yksityisyyttään pakon edessä, mutta suojaus toimii myös eristeenä, ja vaikka Seija on ”koko kansan rakastama”, hänen on vaikea päästää lähelleen ketään. Seija tapaa biisinkirjoitusileirillä Laurin (Mikko Nousiainen) ja yhteistyön
tuoksinassa päästää itsensä rakastumaan. Seijan olisi uskallettava astua jumalattaren korokkeeltaan ihmisten pariin – ja kestettävä sen seuraukset.
Vaikka jumalattaret eivät täytä vuosia, tuo rakkaus eteen asioita, joissa ikä
onkin voimavara eikä rasite. Elokuva on kunnianosoitus suomalaisille naisartisteille ja elokuvassa kuullaan useita koko kansan rakastamia hittejä.

kevät 2022
14.4.2022 klo 13
RINNAKKAISET ÄIDIT
-K12-, 9€
Kaksi naista, Janis (Penélope Cruz) ja Ana
(Milena Smit) kohtaavat synnytyssairaalassa. Molemmat ovat naimattomia ja tulleet
raskaaksi vahingossa. Keski-ikäinen Janis
on onnensa kukkuloilla, teini-ikäinen Ana
on kauhuissaan, katuvainen ja ahdistunut.
Janis yrittää kannustaa häntä, kun he
astelevat sairaalan käytävillä kuin unissakävelijät. Muutamat sanat, joita näiden
tuntien aikana vaihdetaan, luovat heidän
välilleen siteen, joka yllättäen kasvaa, monimutkaistuu ja muuttaa heidän elämänsä.
Legendaarisen espanjalaisohjaaja Pedro
Almodóvarin kiitetty uutuuselokuva sai
ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla.

12.5.2022 klo 13
DOWNTON ABBEY: UUSI AIKAKAUSI
-K12-, 9€
Perinne jatkuu. Koko alkuperäinen
näyttelijäkaarti palaa rooleihinsa uudessa
elokuvassa, ja joukkoon liittyvät Hugh
Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye,
Dominic West ja Jonathan Zaccaï.

Elohopeat
Elohopeat on elokuvien sarja, jonka järjestävät
Kino Iiris ja Lahden Lähimmäispalvelu ry.
Kevätkaudella 2022 Kino Iiriksessä
nähdään neljä laatuelokuvaa kypsempään makuun.
Liput 9 euroa / näytös.
Elokuviin on ennakkoilmoittautuminen.
Varaa paikkasi elokuvaan puh. 050 431 9937.
Huomioimme toiminnassa viranomaisten
koronaohjeistukset ja rajoitukset.

Liity elokuvakeskuksen jäseneksi
- joko lippuluukulla tai internetissä

Tervetuloa Kino Iirikseen!
Elokuvateatteri Kino Iiris
Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry
Saimaankatu 12
15140 Lahti
Puh. 040 8424 500
kinoiiris@kinoiiris.com

kinoiiris.com

facebook.com/kinoiiris - instagram.com/kinoiiris

