
Nypremiär för Beatlesfilmen A Hard Day’s Night på Folkets Hus och Parkers biografer
A Hard Day’s Night  är både en filmklassiker och en hörnsten i pop-historien. I år fyller filmen 50 år och för att fira detta visas den
över hela världen i en restaurerad digitaliserad version. - Tillsammans med många andra längtar jag efter att få se A Hard Day’s
Night. Jag är stolt att Folkets Hus och Parker kan erbjuda denna filmkaramell till gamla och nya Beatlesfans, säger Calle
Nathanson, vd Folkets Hus och Parker. Filmen har nypremiär 13 november.

I en rad komiska episoder berättas historien om 1900-talets största musikfenomen. Beatles var stilbildande vad gäller musik, hårmode, kläder
och surrealistiska filmrepliker.

Beatles reser från sin hemstad Liverpool till London, där de ska delta i en tv-show. Längs vägen måste bandet fly från horder av fans som
jagar dem. Men detta är bara början på en serie missöden, bland annat försvinner Ringo strax innan konserten. I filmen spelas låtar från LP-
skivan A Hard Day’s Night, bland andra Can´t Buy Me Love, I Should Have Known Better och Tell Me Why.

Regissören Richard Lester, som även regisserade Beatles-filmen Help!, gavs fritt utlopp för den typiska originalitet och experimentlusta som
gjorde honom berömd. Gilbert Taylor som redan hade arbetat med Stanley Kubrick, och så småningom skulle jobba med både Roman
Polanski, Alfred Hitchcock och George Lucas står för fotot.

Beatles LP A Hard Day’s Night uppnådde svindlande försäljningssiffror, och deras ironiska och banbrytande film nominerades till Oscars,
Grammy Awards och BAFTA-utmärkelser.

Kuriosa

I slutet av filminspelningen återstod en låt att skriva och spela in, titellåten, och att namnge filmen. Vid en lunch under arbetet, nämnde
John Lennon för producenten Walter Shenson att ”Ringo missbrukar det engelska språket”. Han berättade med ett skratt att Ringo
kallade en helnattsinspelning för A Hard Day’s Night. Walter sa genast: det är en fantastisk låttitel! Och så fick det bli.
Allt arbete med filmen blev klart på endast fyra månader. Den hade premiär 6 november 1964 i London, på Ringo Starrs födelsedag och
i närvaro av prinsessan Margaret och Lord Snowden.
A Hard Day’s Night blev en internationell succé, och den kom att bana väg för det som så småningom skulle bli musikvideor.

För information om biografer och datum när A Hard Day’s Night visas:

http://fhp.nu/Hem/Alla-evenemang/Film-pa-bio/A-Hard-Days-Night/?tab=dates

För ytterligare information kontakta:

Anna Engstrand, pressekreterare Folkets Hus och Parker

Telefon: 070 682 33 35, 08 452 25 13

e-post: anna.engstrand@fhp.nu

Om Folkets Hus och Parker
Folkrörelsen Folkets Hus och Parker omfattar närmare 600 demokratiska mötesplatser i hela Sverige. I vår riksorganisation samlas Folkets
Hus, folkparker, biografer och liknande lokala arrangörer, som tillsammans lockar 33 miljoner besökare per år.

Vår värdegrund bygger på de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.

Tack vare delaktighet och ideellt engagemang skapar vi tillsammans möjligheter för människor i hela landet att ta del av kultur, nöje och
möten. www.fhp.nu


