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Medlemskortet för hösten 2016 kostar 280:- och 
berättigar till inträde på samtliga 8 filmer. Om du  är 
medlem i Motala kommunanställdas personal-
klubbs KULTURSEKTIONKULTURSEKTIONKULTURSEKTIONKULTURSEKTION får du 90:- rabatt på med-
lemsavgiften. 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  0141-212480, kassören 
Malin Ekenberg 070-3270890 eller gå in på hemsi-
dan:  motalafilmstudio.se 

 

Filmerna visas torsdagar klockan 18.30 på Motala  
Convention Centre i Motala  

PROGRAM  
Motala Filmstudio  

Hösten 2016 

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” 

3/11 - SYSTRARNA 
(Film 7 av 8) 

Land: Japan 2016 Regi: Hirokazu Koreeda. I rollerna: Haruka Ayase, 
Masami Nagasawa och Kaho.    Längd: 2 tim 8 min 
 
Systrarna bygger på Akimi Yoshidas mangaserie Umimachi Diary och berät-
tar en vacker syskonhistoria med stort hjärta. Filmen handlar om systrarna 
Sachi, Yoshino och Chika som bor tillsammans i Kamakura. När deras far, 
som de inte träffat på 15 år, dör åker de till begravningen.  
 
Där träffar de sin halvsyster som de aldrig tidigare mött och inser att hon 
lever ett ensamt liv. Efter en snabb överläggning erbjuder de henne att bo 
hos dem.  
 
Filmen är ett finstämt skildrat familjedrama som med en lågmäld berättarstil 
och vackert foto rullas upp under skimrande vackra körsbärsblommor.   

17/11 - KOLLEKTIVET 
(Film 8 av 8) 

Land: Danmark 2015 Regi: Thomas Vinterberg. I rollerna: Ulrich 
Thomsen, Trine Dyrholm och Helene Reingaard Neumann. Längd: 1 
tim 30 min 
 

Filmen har Erik och Annas familj i centrum för berättelsen. Tillsammans med 
deras dotter Freja startar de ett kollektiv i den finare delen av Köpenhamn.  
 
I början skildras det som en sockersöt dröm på moln. Vi deltar i husmöten, 
middagar och fester. Det är vänskap, kärlek och sammanhållning, tills en dag 
när en svår kärleksaffär blir kollektivets stora prövning.  
 
En lekfull komisk start övergår i vemod. Välmenande idéer bryts mot mänsk-
liga svagheter. Den goda viljan testas i samlivet med andra.  
 
Kollektivet skrevs ursprungligen som en pjäs till en teater i Wien och bygger 

löst på Vinterbergs egen uppväxt i kollektiv. Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  



Program hösten 2016Program hösten 2016Program hösten 2016Program hösten 2016    

Land: Frankrike/Belgien 2016 Regi: Catherine Corsini Manus: 
Catherine Corsini, Laurette Polmanss. I rollerna: Cécile de France, 
Izïa Higelin, Noémie Lvovsky. Längd: 1 tim 45 min 

Sommaren ’71 tycks allt vara möjligt. Tidsandan genomsyras av idealism 
och en febrig politisk energi. Delphine har en het kärleksrelation med 
Carole som blomstar i storstaden där de kan visa sin kärlek öppet. Den 
nyvunna friheten och lyckoruset spräcks då Daphne tvingas tillbaka till 
föräldragården på landet då hennes far blivit sjuk. I landsbygdsmiljön 
sätts Catrines och Daphnes kärlek på prov.  De två skådespelarna, likväl 
som rollfigurerna, är varandras kontraster, men dras mot varandra som 
magneter. Bara kemin mellan dem är behållning nog för att se filmen.  

Sommaren ’71  är en god historia om två människors önskan att få vara 
med varandra. En viktig påminnelse och lovvärt tema i den ljuvliga film.  
Filmens franska titel ”La belle saison” (Den vackra årstiden) är som en 
matafor för att beskriva en tid då man kan planerat nya frön som ska slå 
rot.  

Land: Palestina 2016 Regi: Hany Abu-Assad. I rollerna: Kais 
Attalah, Hiba Attalah, Tawfeek Barhom med flera. Längd: 1 tim 
40 minuter 

Frågan är kan man göra en feelgoodfilm från Gaza? Oscarsnominerade 
regissören Hany Abu-Assad har gjort en film som bygger på en verklig 
händelse som berörde honom starkt.  

Filmens första del utspelas 2005, och skildrar en fin och glad barndom 
på Gazas stränder. Den unga Mohammed och hans syster Nour bildar ett 
band, spelar på bröllop och framträder offentligt i Kairo. Allting ändras 
när Nour blir svårt sjuk. 

Sju år senare är Mohammed en frustrerad ung man utan framtid, i ett 
Gaza härjat av krig. Han har ett hopp om att komma med i arabiska 
"Idol". Han vet dock inte hur han ska lyckas ta sig till uttagningarna i 
Kairo utan utresetillstånd. 

• t

6/10 - SUFFRAGETTE  
     (Film 3 av 8) 

Land: Storbritannien/Frankrike 2016 Regi: Sarah Gavron. Ma-
nus: Abi Morgan. I rollerna: Carey Mulligan, Helena Bonham 
Carter, Meryl Streep med flera. Längd: 1 tim 46 minuter 

Maud arbetar på ett tvätteri i London. Arbetsmiljön är bristfällig på alla 
tänkbara sätt. Genom kollegan Violet får Maud ett engagemang i Suffra-
gette-rörelsen och därmed ett politiskt uppvaknande.  Carey Mulligan 
gör ett fint och rörande porträtt av Maud som sätter mycket på spel för 
att driva den politiska kampen. Helena Bonham Carter gör en fantastisk 
rollprestation som apotekaren Edith som också är en av kvinnorna som 
står bakom Suffragette. Suffragette drev bland annat frågan om kvinnlig 
rösträtt och kampen kunde ibland vara våldsam.  

Suffragette är en historielektion i att förstå hur kontroversiell rösträtts-
frågan för kvinnor var. Fortfarande pågår en kamp i många delar av 
världen för kvinnor ska slippa representeras av sina fäder, män och 
bröder.  

22/9 - IDOL  
(Film 1 av 8) 

29/9 - UNDER SANDEN  
          (Film 2 av 8) 

Land: Danmark/Tyskland 2016 Regi, manus: Martin Zandvliet. I 
rollerna: Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman, 
Laura Bro med flera. Längd: 1 timme 40 minuter 

Efter Danmarks befrielse 1945 fanns cirka en halv miljon minor ned-
grävda på Jyllands västkust. Tyska soldater beordrades att stanna kvar 
för att själva röja undan de minor de grävt ned under ockupationen. 
Många av soldaterna lemlästades och drygt en tiondel omkom. I filmen 
får vi följa en grupp tyska tonårspojkar som mest av allt vill hem, men 
som med bara händer tvingas söka efter minorna. Gruppen leds av en 
tyskhatande sergant. 

Skådespeleriet är lysande i att beskriva de vilsna pojkarna. Filmens 
fotograf Camilla Hjelm Knudsen har gett filmen ett ljusdränkt foto som 
har uppmärksammats.  

Vid årets filmfestival i Göteborg prisades filmer på Dragon Award-galan. 
”Under sanden” fick det mest prestigefyllda priset: Dragon Award Best 
Nordic Film.. Filmen är en brutal skildring av vad som beskrivs som en 
kontroversiell fläck i Danmarks historia.  

13/10 - SOMMAREN ’71 
 (Film 4 av 8) 

20/10 - MUSTANG 
 (Film 5 av 8) 

Land: Turkiet 2016 Regi: Deniz Gamze Ergüven. I rollerna: Günes 

Sensoy, Doga Zeynep Doguslu och Elit Iscan. Längd: 1 tim 37 min  

Mustang handlar om fem föräldralösa tonårssystrar som tillsammans 

med sin farmor och farbror bor i en liten turkisk by vid Svarta Havets 

kust. Efter skolavslutningen söker sig de fem systrarna tillsammans 

med några kamrater ner till stranden: leker, skrattar. Men vad de ser 

som en oskyldig lek, tolkar andra som osedlighet.  

Historien växer till oanade proportioner och de låses in i en ingallrad 

villa där de hustrutränas för att sedan giftas bort, en efter en. Men upp-

roret bubblar under ytan hos systerskaran som är allt annat än timid. 

Och historien utvecklas till ett drama på liv och död om flickors kyska 

renhet.  ”Mustang” har gått ett ärevarv runt jordens alla festivaler, och 

vann en av sina många priser på Stockholms filmfest förra året.  

27/10 - BLAND MÄN OCH FÅR 
(Film 6 av 8) 

Land: Island/Danmark 2016  Regi: Grimur Hákonarson. Medv: 
Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson och Charlotte Bøving. 
Längd: 1 tim 33 min 

Bland män och får är en finstämd tragikomisk historia om hur ett brödra-
par, där den ene är introvert och den andre är burdus, reagerar när scra-
pie upptäcks, fårens egen galna kosjukan.  

Efter åratal av krig dem emellan, tvingas bröderna nu att börja samarbeta 
för att rädda sina hem och djur. De är helt överens om vad som måste 
göras, även om det innebär att bryta mot lagen. Det är kargt och kantigt 
som i en isländsk saga. Dialogen är sparsmakad och bakgrundsinformat-
ionen delas ut i små, välavvägda doser.  

Filmen var Islands Oscarsbidrag och belönades i Cannes med Un certain 
regard. 


