Kvalitetsfilm från hela världen!

Upplev film från hela världen!
Vi hälsar alla varmt välkomna till en ny termin med Filmstudion! Vi har bokat
in kvalitetsfilm från hela världen som både roar och berör. Våra filmer visas i
salong 1 & 2 på Saga på söndagar kl. 15:00 med start den 3 februari med
den amerikanska komedin ”Book Club” med avslut den 28 april.
Alla medlemmar är inbjudna att delta på årsmötet direkt efter filmen 17 feb!
Köpa medlemskort
Du kan betala medlemsavgiften i förväg till bankgiro 5649-0659 senast
onsdag 30 jan. Ange namn, adress och mejladress. Förköp även på
biblioteket lördag 2 feb kl. 10–12. Det går även bra att lösa kortet före
visningarna så kom i god tid. Medlemskortet gäller alla visningar.
Medlemsavgift VT 2019: vuxen 250 kr & student 210 kr
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Våren 2019

Har du frågor angående vår verksamhet så är du välkommen att
kontakta någon i styrelsen eller mejla till info@filmstudio.nu

Vi ses i biosalongen!
STÄRK DITT VARUMÄRKE
www.bardicdesign.se

www.filmstudio.nu

Book Club - 3 februari

Cinema Paradiso - 31 mars

Diane, Vivian, Sharon och Carol är fyra framgångsrika
kvinnor med livslång vänskap. De får sina liv helt förändrade efter att frigjorda Vivian övertalat dem att de ska
läsa "Fifty Shades of Grey" i deras månatliga bokklubb.

Regissören Salvatore Di Vita får bud från sin hemstad att Alfredo dött,
ett bud som väcker minnen. Salvatore ser framför sig biografen
Paradiso, där maskinisten Alfredo härskade. När Alfredo blev blind
övertog Salvatore hans sysslor och utvecklade en djup vänskap.
Paradiso lades ned och Salvatore lovade att aldrig återvända till
hemstaden. Trots löftet återvänder han till Alfredos begravning.

Candice Bergen, Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen, Andy
Garcia, Craig T. Nelson, Don Johnson, Richard Dreyfuss m.fl.
Regi Bill Holderman Längd 1 tim 44 min Land USA

Antonella Attili, Enzo Cannavale, Isa Danieli, Leo Gullotta m.fl.
Regi Giuseppe Tornatore Längd 2 tim 35 min Land Italien

Little Wing - 17 februari

Flotten - 14 april

12-åriga Varpu växer upp snabbt men hennes omogna
mamma vill inte bli stor. Hon har aldrig träffat sin pappa, men
en natt bestämmer hon sig för att ändra på det. Hon stjäl
bilen och kör norrut för att hitta den man hon bara vet
namnet på. Det blir en omtumlande resa och när hon väl
finner honom är han inte alls så som hon föreställt sig.

1973 reste sex kvinnor och fem män med en flotte över Atlanten i ett
av världshistoriens märkligaste vetenskapsexperiment. Syftet var att
studera våld och konflikter men expeditionen blev snabbt omskriven i
världspressen som ”sexflotten”. Svenska Maria var kapten och 40 år
senare återförenas hon med delar av besättningen på en kopia av
den ursprungliga flotten för att tillsammans ta reda på vad som
egentligen hände under den tre månader långa och livsfarliga resan.

Linnea Skog, Paula Vesala, Lauri Maijala, Santtu Karvonen m.fl.
Regi Selma Vilhunen Längd 1 tim 40 min Land Finland

Maria Björnstam, Mary Gidley, Rachida Lièvre m.fl.
Regi Marcus Lindeen Längd 1 tim 37 min Land Sverige

Till det som är vackert - 3 mars

Frantz - 28 april

Katarina vinner två biljetter till en premiär på Konserthuset.
Hon har aldrig varit på en klassisk konsert förut men till både
sin och sin pojkvännens stora förvåning drabbar musiken
henne rakt i hjärtat. Hon ljuger sig till ett jobb som receptionist på Konserthuset, förälskar sig i den kulturella världen och
inleder en relation med den gifta dirigenten Adam.

Året är 1919 och i tystnaden efter kriget sörjer Anna sin
fästman Frantz död, när en mystisk man börjar dyka
upp vid Frantz grav. I svartvita scener lär Anna och
fransmannen Paul känna varandra, och något väcks till
liv. Men det finns saker Anna inte vet.

Alicia Vikander, Samuel Fröler, Martin Wallström m.fl.
Regi Lisa Langseth Längd 1 tim 52 min Land Sverige

Ernst Stötzner, Paula Beer, Pierre Niney m.fl.
Regi François Ozon Längd 1 tim 53 min Land Frankrike

Rekonstruktion Utøya - 17 mars
Överlevarna bär historien. Rakel, Mohammed, Jenny och Torje;
alla lever med traumatiska minnen från vår tids mest
omfattande och brutala fascistiska terrorattack i Europa.
Tillsammans med tolv ungdomar i en svartmålad filmstudio
rekonstruerar de sina upplevelser och skapar en film om att
överleva - och om att leva vidare.
Jenny Andersen, Rakel Mortensdatter Birkeli m.fl.
Regi Carl Javér Längd 1 tim 48 min Land Norge

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!

