Kvalitetsfilm från hela världen!

Upplev film från hela världen!
Vi hälsar alla filmintresserade varmt välkomna till en ny termin med
Filmstudion! Vi har bokat in kvalitetsfilm från hela världen som både roar
och berör. Filmerna visas i salong 1 & 2 på Sagabiografen söndagar klockan
15.00. Kom gärna i god tid om du ska köpa medlemskort innan filmen.
Årsmöte direkt efter filmen som visas den 9 februari 2020!
Medlemskort till Filmstudion
Du kan betala medlemsavgiften i förväg till bankgiro 5649-0659 senast
torsdag den 23 januari. Ange namn, adress och mejladress. Förköp även på
biblioteket lördag 25 januari kl. 10–12.
Medlemsavgift 2020: 280 kr för alla filmer under en termin.
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Oskarshamn

Filmstudions 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
Sylvie Arbet, 076-544 76 12, sylvie@filmstudio.nu

Våren 2020

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

Bland dammiga notblad och pressklipp från förr, sitter den nu
70-åriga operadivan Siv Wennberg ensam och bortglömd i sin
lägenhet. Efter en kometkarriär och bejublad debut mot Birgit
Nilsson på Operan, motarbetades hon av etablissemanget och de
snäva normer för hur ett kvinnligt geni får vara. Hennes karriär dog
och idag är det få som vet vem hon är. Men Siv Wennberg har bidat
sin tid, nu är hon redo att slå tillbaka.

En andra världskriget-satir om en ensam tysk pojke vars världsbild
vänds upp och ned när han upptäcker att hans mamma gömmer en
ung judisk flicka på vinden. Med hjälp av sin idiotiska låtsasvän
Adolf Hitler måste han nu konfrontera sina nationalistiska
fördomar.
Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell m.fl.
Regi Taika Waititi Längd 1 tim 48 min Land Tyskland

Siv Wennberg m.fl.
Regi Gustav Ahlgren & Emelie Jönsson Längd 1 tim 18 min Land Sverige

Pedro Almodóvars film är en djupt personlig inblick i en möjligen
fiktiv filmregissörs liv, karriär och möten med människor. Den
medelålders regissören Salvador Mallo, som ser tillbaka på sitt liv
för att gradvis inse att det som blir kvar när strålkastarna slocknar
är känslor av smärta och tomhet.
Antonio Banderas, Penélope Cruz, Julita Serrano m.fl.
Regi Pedro Almodóvar Längd 1 tim 53 min Land Spanien

Colombia, 1970-talet, hippiekulturen är stor bland amerikanska ungdomar
och intresset för marijuana växande. Lokala småbönder ser en möjlighet och
blir snabbt internationella affärsmän. I Guajira-öknen tar en Wayuu-familj
från urbefolkningen täten i den nya affärsverksamheten och får smaka
frukterna av snabba pengar och makt. Men när girighet, passion och heder
sammansmälter blåser en familjefejd upp till våldsamma proportioner som
sätter liv, familj och urgamla traditioner på spel.

Utformad från en nyupptäckt trave av 65mm film, och mer än 11 000
timmar okatalogiserade ljudinspelningar tar "Apollo 11" oss direkt till NASA:s
mest berömda uppdrag - det som satte första människan på månen och för
alltid gjorde Neil Armstrong och Buzz Aldrin till välkända namn. Sedd från
astronauternas perspektiv, teamet i Mission Control och de miljontals
åskådarna på marken får vi uppleva de dagar och timmar under 1969 när
mänskligheten tog ett av de största stegen i vår historia.
Neil Armstrong, Buss Aldrin m.fl.
Regi Todd Douglas Miller Längd 1 tim 33 min Land USA

Argentinas Oscarsbidrag 2014 är sex stycken historier om svekfull
kärlek, det förflutnas återkomst, en tragedi, våldet i vardagen – allt
som för människorna mot avgrunden och njutningen av att
fullständigt tappa kontrollen.
Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia m.fl.
Regi Damián Szifron Längd 2 tim 2 min Land Argentina

José Acosta, Carmiña Martínes, Natalia Reyes m.fl.
Regi Cristina Gallego & Ciro Guerra Längd 2 tim 5 min Land Colombia

Efter en av sina snattningsrundor tillsammans med sin son
upptäcker Osamu en ensam flicka som står och fryser i kylan. De tar
hand om henne och släpper in henne i sin familj. En familj som trots
att de är fattiga och knappt har mat för dagen ser till att må bra
tillsammans. Men en oväntad händelse avslöjar gömda hemligheter
och sätter deras sammanhållning på hårda prov.
Mayu Matsuoka, Sakura Andô, Lily Franky m.fl.
Regi Hirokazu Kore-eda Längd 2 tim 1 min Land Japan

På www.filmstudio.nu hittar du information om alla våra filmer!
Följ oss gärna på Facebook! Sök efter Filmstudion Oskarshamn och gilla vår
sida så får du senaste nytt i flödet. Bjud gärna in vänner att gilla sidan!

