Kvalitetsfilm från hela världen!

Välkommen!
Vi hälsar både gamla och nya medlemmar välkomna till en ny termin med
Filmstudion Oskarshamn! I vanlig ordning har vi bokat in filmer av hög
kvalitet från hela världen som roar och berör. Det blir en härlig blandning av
filmer från olika länder och genrer. Filmerna visas i salong 1 & 2 på Saga på
söndagar kl. 15:00 under hela hösten.
Förköp av medlemskort
Betala medlemsavgiften till bankgiro 5649-0659 senast onsdag 29 aug.
Ange namn och adress. Medlemskortet hämtas ut vid våra visningar eller på
biblioteket lördag 1 sep kl. 10-12. Det går även bra att lösa medlemskap
före visningarna så kom i god tid. Medlemskortet gäller alla visningar.
Medlemsavgift HT 2018, vuxen 250 kr och student 210 kr.

Styrelse
Ordförande Helena Flohr, 076-942 02 56, helena@filmstudio.nu
Kassör Klaus-Dieter Flohr, 070-982 36 47, klaus-dieter@filmstudio.nu
Poul-Erik Nielsen, 070-691 91 76, poul-erik@filmstudio.nu
Claes Zachrison, 072-587 34 58, claes@filmstudio.nu
Monika Mattsson, 070-695 40 37, monika@filmstudio.nu
Christian Bösche, 073-814 47 24, christian@filmstudio.nu
Lotte Keuss, 073-728 38 12, lotte@filmstudio.nu

Filmstudion
Oskarshamn
Hösten 2018

Har du frågor angående Filmstudion så är du varmt välkommen
att kontakta styrelsen eller mejla till info@filmstudio.nu
Vi ses i biosalongen!
STÄRK DITT VARUMÄRKE
www.bardicdesign.se

www.filmstudio.nu

En sista semester - 2 september

Teheran Tabu - 28 oktober

Ella och John är ett rätt omaka gift par som tillbringat
många år ihop, på sistone med vacklande hälsa. För att
liva upp tillvaron rymmer de och ger sig ut på en roadtrip genom USA i sin gamla husbil, med Hemingways
forna hem i södra Florida som destination.

I sin strävan efter frihet och lycka tvingas några personer i Teheran, Iran, att bryta mot samhällets förtryckande regler. Starkt och vackert animerat drama som
jämförts med Persepolis och Waltz with Bashir.

Helen Mirren, Donald Sutherland, Dick Gregory m.fl.
Regi Paolo Virzi Längd 1 tim 52 min Land Italien

Farhad Abadinejad, Alireza Bayram, Zahra Amir Ebrahimi m.fl.
Regi Ali Soozandeh Längd 1 tim 36 min Land Tyskland

Vad ska folk säga - 16 september

C’est la vie! - 11 november

16-åriga Nisha är en tjej som bor i Oslo och som strikt följer
familjens pakistanska traditioner hemma men som lever ett
vanligt modernt liv med sina vänner. När hennes pappa en
dag kommer på henne med att ha en pojkvän skickar han
tillbaka henne till Pakistan.

För brud och brudgum är det den viktigaste natten i deras liv. Men för
cateringkillen Max, fotografen Guy och sångaren James är det en kväll
precis som alla andra, likväl som för alla dem som jobbar bakom kulisserna på slottet strax utanför Paris. Pierre och Helena är ett av de par
som bestämt sig för att fira sin kärleksförening på slottet. Självklart
blir inte allt som de hade tänkt sig.

Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna m.fl.
Regi Iram Haq Längd 1 tim 46 min Land Norge

Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve, Jean-Pierre Bacri m.fl.
Regi E Toledano & O Nakache Längd 1 tim 56 min Land Frankrike

Three Billboards... - 30 september

Återträffen - 25 november

Mildred Hayes är frustrerad över den lokala polisens brist på
framsteg i att hitta hennes dotters mördare, tar hon saken i egna
händer. Hon ställer stadens högt aktade polischef mot väggen på ett
kontroversiellt sätt, genom att sätta upp stora reklamskyltar med ett
budskap direkt riktat mot honom. Det blir en kamp mellan
Mildred och den lokala polisen i Ebbing.

Anna Odell bjuder in oss till en klassåterträff 20 år efter att
eleverna slutat grundskolan och gått skilda vägar. Feststämningen kommer dock av sig då gamla konflikter kommer fram
till ytan, och sanningar ifrågasätts. En rannsakan av ledarskap
och styrande hierarkier tar sin början.

Frances McDormand, Sam Rockwell, Woody Harrelson m.fl.
Regi Martin McDonagh Längd 1 tim 55 min Land USA

Anna Odell, Sandra Andreis, Anders Berg m.fl.
Regi Anna Odell Längd 1 tim 30 min Land Sverige

En fantastisk kvinna - 14 oktober
Marina, en ung transkvinna i Santiago de Chile jobbar som servitör,
men hyser sångambitioner. Hon har en relation med Orlando, en
betydligt äldre man som plötsligt går bort efter att de har firat Marinas födelsedag. Istället för att få sörja sin älskare behöver Marina
kämpa för sin rätt att vara sig själv, både mot myndigheterna och
Orlandos familj som inte kan acceptera henne.
Daniela Vega, Luis Gnecco, Eduardo Paxeco m.fl.
Regi Sebastián Lelio Längd 1 tim 44 min Land Chile

På www.filmstudio.nu hittar du både information & trailers till
alla våra filmer! Följ oss gärna på Facebook, sök efter Filmstudion
Oskarshamn och gilla vår sida så får du senaste nytt i flödet!

