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Medlemskorten för hösten 2012 kostar 240:- och 
berättigar till inträde på samtliga 8 filmer. Med-
lemskort kan köpas på biografen Royal i samband 
med filmerna eller genom att sätta in pengar på 
Filmstudions bankgiro (344-4544). 

Det är då viktigt att namn och adress framgår samt 
att pengarna är på Filmstudions konto senast tis-
dag innan första filmvisningen. Det går även att 
köpa kort på Biblioteket, Folkets hus (fram till för-
sta filmvisningsdatum). Medlemmar bör ha fyllt 15 
år. Vill du veta mera - ring ordf. Anna Nelson 
0141-21 24 80, kassören Anders Aronsson 0141- 
21 25 24 eller gå in på: motalafilmstudio.se. 

 

 

 

Filmerna visas torsdagar kl 18.30 på biograf Royal 
i Motala om inget annan anges. OBS! Två av vå-
rens filmer startar 18.00. Se 27/9 och 18/10. 
 
Om du är medlem i Motala kommunanställdas 
personalklubb får du 90:- rabatt på medlemsavgif-
ten.  Ungdomar under 20 år betalar 150:-. 
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       15/11 Hysteria 

Storbritannien 2011. Regi: Tanya Wexler. Medv: 
Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy och Jonathan Pryce 
m fl. Längd: 99 min. 

Filmen ”Hysteria” för oss tillbaka till 1880-talets vik-
torianska London då diagnosen hysteri inte var ovan-
lig för kvinnor. Filmen huvudperson, Morimor Granvil-
le, finner bot på hysteri genom att ge kvinnorna mas-
sage och framkalla orgasm. Efter en tid får han be-
svär av sin överbelastade hand. Han får hjälp av en 
god vän att tillverka en elektrisk massageapparat.  

Hysteria är en annorlunda kostymfilm som driver med 
den viktorianska eran.  

    22/11 The Artist 

Frankrike 2011. Regi: Michel Hazanavicius. Medv: 
Jean Dujardin och Bérénice Bejo m fl. Längd: 100 
min 

The Artist vann 2012 hela fem Oscars för bl a bästa 
film, bästa regi och bästa manliga huvudroll. Fil-
men utspelar sig i Hollywood 1927 och handlar om 
Georg Valentin som står på toppen av sin karriär 
som stumsfilmsstjärna. Vi får följa hur hans situa-
tion förändras i samband med att ljudfilmen gör 
entré. 

Filmen ”The Artist” är film när den som är som 
bäst! Vem kunde ana att 2012 skulle bästa film 
vara både stum och svart-vit? 
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Norge 2011. Regi: Joachim Trier. Medv: Anders 
Danielsson Lie, Hans Olav Brenner och Øyestein 
Røger m fl. Längd: 94 minuter. 

Vi möter den 34-årige Anders som snart är klar 
med sin drogrehabilitering på landsbygden. Han får 
dispens för att kunna gå på jobbintervju men flyr 
från det hela.  

Han är fortfarande ung men på många sätt är allt 
redan för sent och han plågas av alla möjligheter 
han sumpat och alla människor han svikit. 

USA 2011. Regi: Alexander Payne. Medv: George 
Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller m fl. 
Längd: 115 minuter. 
 
En historia om Matt King vars liv passerat obe-
märkt för andra och för honom själv. När hans fru 
råkar ut för en olycka utanför Waikiki tvingas Matt 
omvärdera sitt liv, ta en mer aktiv roll i sina döt-
trars uppväxt och besluta hur han ska göra med 
den bit land familjen ärvt från Hawaiianska kung-
ligheter och missionärer.  

• t

4/10 Mina eftermiddagar                 
med Margueritte 

Frankrike 2010. Regi: Jean Becker. Medv: Gérard 
Depardieu, Gisèle Casadesus, Sophie Guillemin m 
fl. Längd: 85 minuter. 

Germain är en medelålders man som bor i en pitto-
resk liten stad. Retad som barn och ofta hånad 
som vuxen för sin begränsade utbildning och anal-
fabetism, håller han sig på sin egen kant för att 
odla grönsaker och mata duvor. En dag bekantar 
han sig med 95-åriga Margueritte, som börjar läsa 
de franska klassikerna för honom.  

Det doftar av lantliga sommarlandskap och stäm-
ningar. En underbar ”feelgood-film”. 

20/9 The Descendants 

27/9 Nader och Simin    
OBS! 18.00 

Iran 2011. Regi: Asghar Farhadi. Medv: Leila Hata-
mi, Peyman Moaadi, Shahab Hosseini m fl. Längd: 
123 minuter 

Nader vill inte flytta utomlands med sin fru Simin, 
eftersom han måste ta hand om sin alzheimersjuke 
far. Paret separerar och Nader får ta hand om dot-
tern.  

Han skaffar en hemhjälp, som visar sig vara djupt 
religiös. Att sköta en vårdkrävande äldre man blir 
problematiskt för henne och när Nader förstår hur 
hemhjälpen missköter fadern uppstår en konflikt 
med dramatiska följder. 

11/10 Oslo 31 augusti 

18/10 Wuthering Heights 
OBS! 18.00 

Storbritannien 2011. Regi: Andrea Arnold. Medv: 
Kaya Scodelario, James Howson och Shannon Beer 
m fl. Längd: 128 min 

Filmatiseringen av Emily Brontës roman 
”Svindlande höjder” från 1948 är ett brutalt vack-
ert kärleksdrama. Den fördömda kärlekshistorien 
mellan Catherine och hennes adoptivbror 
Heathcliff är fysisk, plågande och vacker på samma 
gång.  

Filmen är inte lätt att smälta, den har en otrolig 
intensitet och ett fascinerande egensinnigt bild-
språk. Kameran visar vad Heathcliff ser; filmen be-
rättas genom vad han ser, genom dörrspringor och 
murar! 

25/10 Jag med- Yo también 

Spanien 2009. Regi: Álvaro Pastor och Antonio 
Naharro. Medv: Pablo Pineda, Lola Dueñas och 
Isabel García Lorca m fl. Längd: 105 min 

Filmen ”Jag med” tar upp ett tabubelagt ämne: 
funktionsnedsattas rätt till kärlek och sexualitet. 
Daniel som har Downs syndrom är en begåvad 
man med universitetsutbildning. Han arbetar på en 
kommunal byrå då han förälskar sig i sin kollega 
Laura och de inleder en relation. 

Filmen innehåller inga pekpinnar utan ger engage-
mang och fördjupar sig i existentiella frågor. Regis-
sörerna Pastor och Naharro berättar historien på 
ett snyggt och varmt sätt. 


