
Innherred seniorforum og Verdal kino    ONSDAG 18.DESEMBER 

Kl 11.30  YAO   sal 2                         Gratis kaffe  + pepperkaker serveres i foajeen fra kl 11.00 

Kl 12.00 HÅP  sal 1      Billett kr 100 

Om filmene: 

  

 

 

 

 

 

Velkommen til årets siste seniorkino 

Yao, en ung gutt som elsker eventyr, stikker fra 
landsbyen sin i nordlige Senegal for å dra til Dakar 
og møte helten sin, Seydou Tall (Omar Sy). Den 
berømte franske skuespilleren, som er på besøk i 
sitt hjemland, blir overveldet av Yaos entusiasme 
og beslutter seg for å følge ham hjem. Men i 
Senegal går ikke tingene alltid som planlagt og på 
deres underholdende reise tilbake til Yaos 
landsby, innser Seydouat at turen bringer ham i 
kontakt med sine egne røtter – på godt og vondt… 

Yao er et stykke filmatisk mindfullness, som viser 
deg at det er først når du stopper opp og virkelig 
tar verden og menneskene du møter på din vei 
innover deg, og slipper tanken på å alltid skulle 

være et skritt foran i livet, at du fullt og helt vil 
finne ro og lykke.   Fransk. Drama 1t. 43 min. 

 

Hva skjer med kjærligheten når en kvinne midtveis i livet 
får tre måneder igjen å leve?  Filmen hadde 
verdenspremiere på Toronto Internasjonale Film Festival 
og fikk strålende mottakelse! 

"A melancholy, highly satisfying drama" – 
Hollywood Reporter 

Anja lever med samboeren Tomas i en storfamilie med 
felles barn og stebarn. På Lille Julaften får hun en 
uhelbredelig diagnose. Alene med sorgen og redselen, 
erkjenner Anja nødvendigheten av Tomas sin fulle hjelp 
og støtte. I løpet av en juleuke kastes paret inn i et lynkurs 
i gjensidig tillit og felles kamp for å takle en uventet og for 
tidlig død. Kan de i denne krisen lære å elske hverandre 
igjen etter et langt samliv?    Filmen er basert på 
regissørens selvopplevde historie. 

Regi Maria Sødal  

Norsk Drama.2 t. 5 min. 

 

 


