fredag 29 februari
19.00 invigningsfilm
Hemlig galainvigning. Grisen i säcken. Det kan vara vad som helst.

21.00 roller race / invigningsfest
Utmana dina vänner eller ovänner på en kilometer på rullar till levande musik. Man tävlar två och två och vinnaren av varje heat går vidare. Tävlingen
är öppen för alla som vill (ingen tävlingslicens krävs). Efter racet fortsätter
kvällen med invigningsfest till klockan 03.00. I restaurangen.

Göteborgs Cykelfilmsfestival 2008
presenteras av Komet Club Rouleur
i samarbete med Veloform och Röda
Sten.
Medlemskort kostar 200 kronor
plus förköpsavgift och kan köpas
genom ticnet.se och Pusterviksbiljetter i Göteborg. Med medlemskort
går du på samtliga filmer samt på
Roller Racet/Invigningsfesten och
Avslutningsfesten.
Den som bara vill gå på Roller Race/
Invigningsfesten eller Avslutningsfesten kan betala inträde i entrén
till restaurangen i mån av plats.
Restaurangen kommer att ha öppet
med mat och förfriskningar under
hela festivalen.
Dörrarna öppnar ca 30 minuter före
första föreställningen. Kom i tid!

OBS! 18-årsgräns. Entré 50 kr för de utan medlemskort.
Live på scen: Jack Brothers (GBG)

lördag 1 mars
11.30

en forårsdag i helvede (dk)
Jørgen Leths klassiska dokumentär från Paris–Roubaix 1976. Eddy
Merckx ställer in sadelhöjden med Campas T-nyckel som han får låna av
konkurrerande Brooklyns servicebil. Allt till smäktande manskörer.
Danmark 1976. Regi: Jørgen Leth. 111 min.
Förfilm: Brevbärarskolan – Jaques Tati (FR)

14.00 klunkerz (us)
En film om mountainbikens födelse. Tom Ritchey, Gary Fisher, Joe Breeze
m fl berättar blandat med gamla filmklipp från Marin County i Kalifornien.
USA 2007. Regi: William Savage. 83 min. Engelskt tal.
Förfilm: Satan i Gatan – BMX (S)

16.00 mash sf (us)
Coola fixietrix på San Fransiscos gator.
USA 2007. Regi: Gabe Morford & Mike Martin. 60 min. Engelskt tal
Förfilm: Monday (US)

18.00 springpojkar är vi allihopa (s)
Cykelbuden Gugge och Nuffe kör Alleycat i Stockholm under beredskapsåren. Med Åke Söderblom och Thor Modéen från tiden då svenska komedier var roliga.
Sverige 1941. Regi: Ivar Johansson. 89 min. Svenskt tal.
Förfilm: Warriors – the Bike Race (US)

20.00 the flying scotsman (uk)
Den sanna berättelsen om Graeme Obree som 1993 slog timrekordet på
en cykel han byggt själv av gamla tvättmaskinsdelar.
UK 2006. Regi: Douglas Mackinnon. 96 min. Engelskt tal, engelsk text.
Förfilm: Kraftwerk – Tour de France (DE)

22.00 avslutningsfest
Avslutningsfest i restaurangen.
OBS! 18-årsgräns.

Med reservation för eventuella ändringar. Har du frågor så kontakta oss på: info@kometbicycles.se

