
 
M E D L E M S K O R TM E D L E M S K O R TM E D L E M S K O R TM E D L E M S K O R T ———— V A D  K O S T A R  D E T ?V A D  K O S T A R  D E T ?V A D  K O S T A R  D E T ?V A D  K O S T A R  D E T ? 
Medlemskortet för hösten 2015 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:-.  

MEDLEMSKORTMEDLEMSKORTMEDLEMSKORTMEDLEMSKORT————HUR SKAFFAR JAG DET?HUR SKAFFAR JAG DET?HUR SKAFFAR JAG DET?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 de t 
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 2015 

Bli medlem! 

Läs mer om filmerna på vår Läs mer om filmerna på vår Läs mer om filmerna på vår Läs mer om filmerna på vår 

hemsida: hemsida: hemsida: hemsida: motalafilmstudio.se 

Vi finns även på Facebook som: Vi finns även på Facebook som: Vi finns även på Facebook som: Vi finns även på Facebook som:  

“Motala Filmstudio” 

5/11 - EN NY FLICKVÄN 
(Film 7 av 8) 

Frankrike, 2014. Regi och manus: François Ozon. Medverkande: 
Romain Duris, Anaïs Demous!n, Raphaël Personnaz, Isild Le 
Besco, Aurore Clément m.fl.  Längd: 1!m 45 min (Från 15 år). 
 
Claire och Laura har varit bästa vänner sedan barnsben. De har 

växt upp �llsammans och följts åt upp i vuxen ålder. När Laura dör 

upptäcker Claire a  änklingen David har en annan sida. Hon mö-

ter David i den döda Lauras kläder som vill bli kallad Virginie. De 

utvecklar e  förhållande som de håller hemligt för omgivningen.  

 

Filmen ger en in�m bild av könsroller, sexualitet, rädsla och kon-

ven�oner. Filmen är  löst baserad på en roman skriven av Ruth 

Rendell. 

12/11—HEMKOMSTEN 
(Film 8 av 8) 

Kina, 2014. Regi: Zhang Yimou. Medverkande: Li Gong, Chen 
Daoming, Zang Huiwen m fl.  Längd: 1 !m 49 min (från 7 år). 
 
Under kulturrevolu�onen arresteras Lu för ”samhällsfientliga 

ak�viteter”. Han lyckas rymma men blir förråd av sin do er. E-er 

många år i fängelse återvänder Lu �ll sin familj, men hans hustru 

har drabbats av minnesförlust och känner inte igen honom. Lu 

står inför utamningar a  återerövra sin bakgrund, återuppväcka 

sin frus minne samt försonas med sin do er.  

 

Regissören Yimous har �digare gjort filmer som ”Den röda lyktan” 

och ” Ju Dao”. Filmen är hjärtskärande, uppslitande och vacker. 

Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  
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Ryssland, 2015. Regi: Andrej Zvjagintsev. Medverkande: 
Aleksej Serebrjakov, Elena Ljadova och Vladimir Vdo-
vitjenkov m fl.  Längd: 2 !m 20 min 

Historien utspelas i en liten stad när Barents hav i norra Ryss-

land. Kolia vill bara driva sin bilverkstad i lugn och ro. Få nya 

unga hustrun och lite stökiga tonårssonen från e  �digare äkt-

enskap a  hålla sams. Men stadens borgmästare har sin 

agenda. Han vill åt Kolias mark. Och många män är förtjusta i 

hans hustru… Det är total rysk misär. Men också gripande per-

sonporträ  med många oväntade turer i intrigen och tragiko-

miskt på e  sä  som verkligen omväxlande både roar och be-

rör. 

”Leviatan” är mer än bara en snygg �tel – det ringlande sjö-

odjuret ur Jobs bok är filmens obevekliga underström; metafor 

för de kra-er som råder i dagens Ryssland. 

USA, 2014. Regi: Alejandro González Iñárritu. Medver-
kande: Michael Keaton, Naomi WaGs, Edward Norton 
och Emma Stone m fl. Längd: 1 !m 59 min 

Keaton spelar Riggan Thomson, en avdankad skådis vars enda 

minnesvärda presta�on är a  han under en period var super-

hjälten "Birdman". Han är, som en syrlig teaterkri�ker u ryck-

er det "en kändis, inte en skådespelare". Trots det har han 

samlat sina sista slantar för a  sä a upp en tyngre Raymond 
Carver-pjäs på Broadway i vilken han producerar, regisserar, 

och agerar. Men problemen hopar sig. En aktör slås ut strax 

före premiären, ersä aren är genial men halvgalen, och peng-

arna är på upphällningen. Om någon film har allt, så är det 

denna. Skådespelarna är enastående, Keaton-comebacken 

rörande, manuset är svart humoris�skt. 

• t

8/10 - SVENSKJÄVEL  
     (Film 3 av 8) 

Sverige, 2015. Regi: Ronnie Sandahl. Medverkande: 
Bianca Kronlöf,  Anders T. Andersen och Erland Bak-
ker m fl. Längd: 1 !m 40 min. 

Dino drömmer om e  annat liv och lämnar den svenska 

landsorten för a  söka lyckan i e  nyrikt Oslo. Hon fastnar i 

en rundgång av �llfälliga jobb, pengabrist och hårt festande, 

men får �llfällig anställning som barnflicka hos en norsk me-

delklassfamilj. Under några kvava sommarveckor hamnar 

hon i e  triangeldrama och tvingas stå upp för sina känslor 

och sin fram�d. 

Ronnie Sandahls skarpögda regidebut belönades med kri�-

kerpris på både fes�valen i Chicago och Zürich. 

24/9 - BIRDMAN  
(Film 1 av 8) 

1/10 - TREVLIGT FOLK  
          (Film 2 av 8) 

Sverige, 2014. Regi: Karin af Klintberg och Anders 
Helgeson  Medverkande: Patrik Andersson, Pelle 
Fosshaug och Mursal Isa m fl. Längd: 1 !m 32 minu-
ter 

Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis an-

mält sig �ll bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i So-

malia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har någonsin 

stå  på e  par skridskor. VM i Sibirien börjar om sex måna-

der. Någon tycks ha tänkt väldigt långt utanför boxen. Filip 

Hammar och Fredrik Wikingsson har under e  och halvt år 

följt det all�d inspirerande, ibland hjärtskärande, ibland 

komiska arbetet med den somaliska spelartruppen från 

Borlänge och människorna runt omkring dem. 

15/10 - LEVIATAN 
 (Film 4 av 8) 

22/10 - FAMILJEN BÉLIER 
 (Film 5 av 8) 

Frankrike, 2014. Regi: Eric Lar!gau. Medverkande: Louane 
Emera, Karin Viard, François Damiens, m.fl. 
Längd: 1 !m 45 min (barn!llåten). 

Sextonåriga Paula är den enda i sin familj som inte är döv. 

Hon blir upptäckt av sin musiklärare som ser Paulas musika-

liska begåvning. Hennes föräldrar förstår inte varför do ern 

ska �ll Paris och gå på musikskola när de behöver hjälp med 

familjens lantbruk.  

Familjen Bélier är en fransk feelgoodfilm som dragit mång-

miljonpublik i Frankrike. Här finns burlesk humor, livskra-, 

intressant skådespeleri men också stråk av allvar. Filmen 

belyser hur det är a  släppa iväg barn ut i vuxenlivet, något 

som många gånger kan vara oerhört känsloladdat. 

29/10 - WILD TALES 
(Film 6 av 8) 

Argen!na, 2014. Manus och regi: Damián Szifrón. Medver-
kande: Darío GrandineM, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, 
Leonardo Sbaraglia, Ricardo Darín, Oscar MarOnez, Érica Ri-
vas. Längd: 2 !m 2 minuter (från 15 år). 

Wild tales är en episodfilm som sä er begreppet hämnd i cent-

rum. Det är ingen nådig bild av människan som visas upp. Ti-

teln appellerar �ll a  människor är djuriska och a  det finns 

vilda känslor som kan släppas lösa. En av de sex episoderna 

utspelar sig på e  argen�nskt överklassbröllop där bruden får 

kännedom om a  brudgummen har en älskarinna som också 

är på bröllopsfesten. Mannen vill a  de ska reda ut de a e-er 

festen men bruden vill ha uppgörelsen direkt och vänder sig 

även �ll bröllopsfilmaren så a  det finns dokumenterat or-

dentligt.  

Wild tales var under föregående år Oscarsnominerad för bästa 

icke-engelskspråkliga film. 


