
 
M E D L E M S K O R T — V A D  K O S T A R  D E T ? 
Medlemskortet för hösten 2014 kostar 280:- och 
berättigar till inträde på samtliga 8 filmer. Om du är 
medlem i Motala kommunanställdas personalklubb 
får du 90:- rabatt på medlemsavgiften. Ungdomar 
under 20 år betalar 190:-.  

MEDLEMSKORT—HUR SKAFFAR JAG DET?
Medlemskort löses enbart genom att sätta in  
pengar på Filmstudions bankgiro (344-4544). Det 
går alltså inte att betala när filmen börjar och det 
går inte heller att lösa medlemskort på biblioteket 
längre. Det är då viktigt att namn och adress fram-
går samt att pengarna är på Filmstudions konto 
senast tisdag innan första filmvisningen. Ditt med-
lemskort erhåller du på plats vid första visningen. 

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 hem-
sidan:  motalafilmstudio.se 

 

 

Filmerna visas torsdagar klockan 18.30 på Motala  
Convention Centre i Motala  

PROGRAM  
Motala Filmstudio  

Hösten 2014 

Bli medlem! 

Besök vår hemsida: 
motalafilmstudio.se 
Vi finns även på Fa-
cebook som:  
“Motala Filmstudio” 

30/10 - Five Broken Cameras  
(Film 7 av 8) 

Israel/Palestina/Frankrike  2011. Regi: Emad Burnat och 
Guy Davidi. Medverkande: Emad Burnat, Gibreel Burnat 
och Soraya Burnat mfl. Längd 1 tim 30 tim  

Dokumentären handlar om den palestinske lantarbetaren 
Emad som har fem videokameror: en hel och fyra sönder-
slagna. Han filmar motståndssträvanden mot barriären som 
byggts mellan bosättningar och byn, över marken som tillhör 
byns bönder, samtidigt som han följer sin sons första år i 
livet.  
 
Demonstrationer mot israelisk militär får en rituell karaktär 
där diskussioner och familjärt bråkande med de unga solda-
terna varvas med skarpa skott och skotthål i kroppsdelar på 
män som vrider sig i smärta. Men Emad låter sig inte skräm-
mas till tystnad. Istället har han gjort till sitt kall att dokumen-
tera varje övergrepp från den israeliska armén på film, och 
inte ens hans frus böner och rädsla för repressalier kan få 
honom att sluta. Upplägget är enkelt och elegant. Berättan-
det fåordigt och komprimerat, bilderna skoningslösa och 
poetiska.  

6/11 - En familj: August Osage 
County (Film 8 av 8) 

Land: USA 2013. Regi: John Wells. Medverkande: Meryl 
Streep, Julia Roberts och Chris Cooper mfl. Längd 2 tim 

Meryl Streep och Julia Roberts drabbar samman i filmatise-
ringen av Tracy Letts prisbelönta pjäs EN FAMILJ - August 
Osage County, en mörk, underhållande och djupt rörande 
historia. som utspelar sig på Oklahomavischan. Filmens och 
familjens huvudperson är det piller-knaprande vraket till för-
tappad matriark, Violet Weston (Meryl Streep). Hennes 
mans försvinnande (Sam Shepard) blir orsak till att familjens 
vuxna döttrar, med respektive och släktingar, samlas i det 
olidligt varma farmhuset som ligger utslängt på en brännhet 
åker i Osage County. Spelet kan så börja: Konflikter rullas 
upp, svekens spetsar vrids om i gamla sår och livslånga 
hemligheter avslöjas i ett hus fullt av konkurrerande, starka 
kvinnor. Liv blir förstörda. Den amerikanska mellanvästerns 
tomma vidder speglar själarnas ödslighet och svetten lackar, 
den porlar ikapp, med den osannolikt  välformulerade dialo-
gen. 

Filmerna visas torsdagar 
klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  



Program hösten 2014 

Frankrike 2013. Regi: Philippe Le Guay. Medv: Fabrice 
Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa. Längd 1 tim 41 
min 

I filmen följer vi den store skådespelaren Serge som dragit 
sig tillbaka och flyttat  ut på landsbygden. Han ägnar sina 
dagar åt att cykla runt och att lägga pussel. Han är besvi-
ken på människor och på livet i största allmänhet.  
 
En dag får han besök av den uppblåsta kollegan Gauthier 
som vill sätta upp föreställningen ”Misantropen” av Molière 
med Serge i huvudrollen. Gauthier tycker att enstöringen 
Serge passar för rollen. Serge accepterar erbjudandet och 
de börjar repetera under en vecka.  
 
Filmen med sina oändliga dialoger har blivit en stor succé 
i Frankrike.  

Storbritannien 2012. Regi Dustin Hoffman. Medver-
kande Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connol-
ly, Pauline Collins, Michael Gambon, Sheridan 
Smith. Längd 98 minuter 

Kvartetten utspelar sig på ett brittiskt ålderdomshem för 
gamla musiker. De boende är ett gäng pigga pension-
ärer som fortfarande har sin stora passion kvar; musi-
ken! Det sjungs eller spelas överallt! En dag flyttar en 
av de stora stjärnorna in och frågan blir om hon kan 
göra en come-back med tre av de andra musikanterna 
på hemmet. Kvartetten har tidigare satt upp Rigoletto 
och kanske kan de göra den igen. Maggie Smith (känd 
från Downton Abbey) gör en strålande rollprestation. 
Kanske filmen beskriver den ålderdom vi alla drömmer 
om, någon form av seniorfeelgood! 

t

2/10 - Hotell  
     (Film 3 av 8) 

Sverige  2013. Regi: Lisa Langseth Medv: Alicia Vi-
kander, David Dencik, Mira Eklund mfl. Längd 1 tim 
40 min 

Lisa Langseths film ”Hotell” handlar om att orka vara sig 
själv. Hur hanterar vi oss själva den dagen man känner 
att man inte orkar vara den person man blivit.  
 
I filmen följer vi Erika (spelad av Alicia Vikander) som 
inte kan ta till sig sin nyfödda son. Erika börjar gå i 
gruppterapi för att få hjälp med sina svårigheter. En idé 
föds i gruppen att ta in på hotell för att frigöra sig från 
sig själva och en kort stund kunna vara någon annan. 
Gruppen bestämmer sig för att göra verklighet av sin 
ide, de tar in på olika hotell och hjälper varandra skapa 
nya roller. Hotell böljar mellan ångest, komik, hopp och 
förtvivlan. En film som väcker tankar på vem man själv 
skulle vilja vara om man fick byta för en dag. 

18/9 - Kvartetten  
(Film 1 av 8) 

25/9 - Sådan far, sådan son  
          (Film 2 av 8) 

Japan 2014. Regi: Hirokazu Kore-eda. Medv: Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Keita 
Ninomiya mfl. Längd 2 tim 

Efter sex år avslöjas det att två pojkar blivit förväxlade 
på BB. Hur ska föräldrarna hantera detta? Går det att 
byta tillbaka efter att ha levt tillsammans i sex år? Den 
ena familjen, där pappan gjort karriär och lever ett gott 
liv i övre medelklassen, är mer angelägen om att ett  
byte är nödvändigt. I den andra familjen har man flera 
barn och lever i ett enklare kvarter och de är inte lika 
angelägna om att byta. Filmen har det typiska japanska 
välkontrollerade uttryckssättet, rösterna är låga, käns-
lorna är återhållsamma trots att vi förstår de starka 
känslorna som filmen förmedlar. Filmen visar ett när-
gånget porträtt av familjerna som det är svårt att inte bli 
berörd av.  

9/10 - Cykla med Molière 
 (Film 4 av 8) 

16/10 - Den stora skönheten  
(Film 5 av 8) 

Italien 2013. Regi: Paolo Sorrentino. Medverkande: 
Toni Servillo, Carlo Verdone och Sabrina Ferilli mfl. 
Längd: 2 timmar 22 min 

Paolo Sorrentino presenterar här sin satir över Berlusco-
nieran. Filmen vann en välförtjänt Oscar för bästa icke-
engelskspråkiga film och titeln ljuger inte – filmen är en 
enastående audiovisuell bioupplevelse. Filmen handlar 
om en man i övre medelåldern som lever ljuva livet i da-
gens mondäna Rom. Han är stilig, världsvan och allas 
vän. I ungdomen skrev han en uppmärksammad roman, 
kom till den heliga staden och mötte dess syndiga frestel-
ser. Sedan har han delat sin tid mellan vilda partyn och 
sofistikerade kulturevenemang. Till någon mer bok har 
varken tiden eller orken räckt. Sakta börjar han känna att 
den som idogt jagar den stora skönheten riskerar att 
finna den stora tristessen. Ändå förblir leendet blän-
dande, formuleringskonsten elegant. 

23/10 - The Lunchbox  
(Film 6 av 8) 

Indien 2013. Regi: Ritesh Batra. Medverkande: Irrfan 
Khan, Nimrat Kaur och Nawazuddin Siddiqui mfl. 
Längd:1 tim 44 min 

Ett misstag kan vara det bästa som hänt dig! The Lunch-
box är en underbar feelgood-film som har fascinerat män-
niskor världen över med sin originalitet och värme. I 
Mumbais intensiva storstadsmyller sammanför en felleve-
rerad lunchlåda två mycket olika öden. Den lite småsura 
och pensionsmogna änklingen Sajaan tar av misstag 
emot den lunch som hemmafrun Ila har förberett för sin 
man. Den himmelska måltiden blir början på en humorist-
isk och rörande brevväxling. Ritesh Batra lyckas i sin 
långfilmsdebut att med små medel och precis lagom 
mycket sentimentalitet skildra vardagens monotoni och 
hur lite det behövs för att bryta den.  


