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Medlemskortet för våren 2016 kostar 280:- och be-
rättigar till inträde på samtliga 8 filmer. Om du ä r 
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  

Våren 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” 

17/3 - ILO, ILO 
(Film 7 av 8) 

Singapore 2014. Längd: 96 min. Regi: Anthony Chen. Medv: Yann 

Yann Yeo, Angeli Bayani och Koh Jia Ler. 

 

Ilo Ilo skildrar förhållandet mellan familjen Lim och deras nyan-

lända hembiträde Teresa, som liksom många andra filippinska 

kvinnor kommit  ll Singapore på jakt e"er e# bä#re liv. Teresas 

närvaro i familjen förvärrar deras redan ansträngda rela oner. 

Sonen Jiale är e# besvärligt barn som inte lyssnar på någon, men 

Teresa får pli på honom och snart är hon en ou#alad del av famil-

jen Lim. Men de#a är 1997 och den asia ska finanskrisen börjar 

märkas i regionen. 

I sin debutlångfilm Ilo Ilo, väljer Chen en lågmäld, enkel, dialog- 

och skådespelardriven berä#arlinje, som ibland, både  ll struktur 

och filminnehåll, för tankarna  ll den italienska neorealismen och 

De Sicas Cykeltjuven. 

31/3—JIMMY´S HALL 
(Film 8 av 8) 

Storbritannien 2014. Längd: 106 min. Regi: Ken Loach. Medv: 

Barry Ward, Francis Magee och Aileen Henry. 

 

Jimmy Gralton återvänder 1932  ll Irland e"er 10 års exil i USA. 

Innan han lämnade hemlandet lade han grunden  ll e# kulturhus 

avse# för dans, utbildning, boxning, poesi och högljudda de-

ba#er. Det ligger öde nu, men historierna har levt kvar i byn. När 

de yngre invånarna hör a# Jimmy är  llbaka övertalar de honom 

a# ta upp verksamheten igen. Men kyrkan och de styrande mot-

sä#er sig projektet. Inte minst på grund av Jimmys bakgrund som 

ak vist. Han är en man som är svår a# kontrollera och byprästen 

är medveten om a# de har olika syn på hur samhället ska styras. 

 

Loachs klassperspek v förenas här med e# slag för konstens na-

turliga plats i samvaron sam digt som filmen är rolig och roman-

 sk. 

Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  
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Israel. 2015. Regi: Tal Granit, Sharon Maymon. Medv: Ze`ev 

Revach, Levana Finkelstein, Aliza Rosen. Längd: 1 3m 35 min.  

Max är en äldre herre vars liv mest består av sjukdom, under-

sökningar, slangar och sladdar. Han har tappat livslusten och 

vill helst få dö. En dag ber han sin vän Yehezkel om hjälp a# få 

dö. Yehezkel tar hjälp av en veterinär för a# få fram de rä#a 

preparaten. Vad han inte räknat med är a# de#a sprider sig 

och han får flera förfrågningar om a# vara den som avslutar 

livet för människor. Vart ska han dra gränsen?  

Avskedsfesten är en film som lyckas kombinera humor och 

dödshjälp i en fin blandning. Det är en sval, elegant och munter 

film. 

Sverige, 2014. Regi: S3g Björkman. Berä7are: Alicia Vikan-

der. Längd: 13m 54 min.  

”Jag är Ingrid” är S g Björkmans hyllade porträ# av Ingrid 

Bergman. Han har ha" fri  llgång  ll brev, smalfilmer och 

Ingrids arkiv med dagböcker vilket gör filmen  ll e# mång-

face#erat porträ#. 

Främst handlar filmen om Ingrid Bergmans alla uppbro#. Hon 

bryter upp från Sverige, från äktenskap, från arbete, från barn 

och från konven oner. Hon levde e# rotlöst liv eller som hon 

själv u#ryckte det: ”Jag begär inte mycket, jag vill bara ha 

allt”. 

• t

18/2 - TJUVHEDER  
     (Film 3 av 8) 

Sverige 2015. Regi: Peter Grönlund. Medv: Malin Levanon, 

Lo Kauppi. Längd: 1 3m 32 minuter.  

I filmens centrum står två kvinnor, Katja och Minna.  Katja 

kämpar med si# alkoholmissbruk och sin kamp om a# få 

 llbaka sin son. Minna har precis blivit vräkt e"er a# ha legat 

e"er med flera månadshyror. De två kvinnorna finner 

varandra och för sin kamp  llsammans både mot knark-

världens patriarkat men även mot samhällets överförmyn-

deri. 

Man skulle kunna tro a# Tjuvheder är en dokumentär, så 

naturtroget är den filmad med e# fantas skt skådespeleri. 

FaAgdom och utsa#het gestaltas på e# närgånget och hjärt-

skärande sä#. 

4/2 - JAG ÄR INGRID  
(Film 1 av 8) 

11/2 - LE WEEK-END  
          (Film 2 av 8) 

England 2013. Regi: Roger Michell. Medv: Jim Broadbent, 

Lindsay Duncan, Jeff Goldblum. Längd: 1 3m 33 min.  

Paret Meg och Nick ska fira sin bröllopsdag genom a# åka 

 llbaka  ll Paris där de firade sin första smekmånad för 30 år 

sedan. Äktenskapet knakar i fogarna och paret ser sidor hos 

varandra som de trö#nat på sedan länge. Nick håller igen på 

budgeten och bokar enkla hotell för a# reskassan ska hålla. 

Meg snålar inte utan bokar om  ll lyxboenden och  mslånga 

taxiturer. De irriterar sig på varandra sam digt som längtan 

finns där  hela  den.  

Regissören Roger Michells film väcker många frågor. Vad är 

egentligen en kärleksrela on? Vad innebär det a# få en 

rela on a# hålla i flera decennier? Vad kan vi förvänta oss? 

25/2 - AVSKEDSFESTEN 
 (Film 4 av 8) 

3/3 - MINA PÄRON 
 (Film 5 av 8) 

Frankrike 2014. Längd: 97 min. Regi: Eric Besnard. 

Medv: Josiane Balasko, Gerard Jugnot och Clovis Col-

linac. 

Maxime har e# litet ambulansföretag som är på väg a# gå i konkurs. 
En dag får han e# samtal från polisen om a# han måste komma och 

hämta upp Olga, hans karaktärsstarka moder, från polissta onen. 
Modern har råkat i trubbel igen. Han bestämmer sig då för a# fly#a 
in hos föräldrarna under en period för stö#a dem lite, men framför-

allt för a# hi#a ny kra" och mo va on a# ta tag i sina egna problem. 

Det här är något så sällsynt som en fransk må-bra-film med ingredi-
enser som utvisningshotade barn och priva serad ambulanstjänst. 
Det hade kunnat vara ämnen för en tung film. Här blir det grunden 

 ll en komedi med ingredienser av kärlek, familj, vänskap, men också 

genera onskly"or.  

10/3 - PHOENIX 
(Film 6 av 8) 

Tyskland 2014. Längd: 98 min. Regi: Chris3an Petzold. 

Medv: Nina Hoss, Ronald Zehrfeld och Nina Kunzen-

dorf. 

Petzolds senaste film är en ”film noir” med Hitchcock-känsla. En jazz-

version av Kurt Weils ”Speak Low” anger filmens sorgsna ton. 

Filmen handlar om Nelly som har överlevt nazisternas koncentra ons-
läger men blivit så vanställd a# hennes ansikte få# rekonstrueras med 

plas kkirurgi. Nu söker hon i e"erkrigs dens Berlin e"er maken, som 

kan ha angivit henne.  

Redan  teln talar si# tydliga språk – föreställningen om fågel Fenix 

som ska resa sig ur askan. Men här är det frågan om hur man reser sig 

ur askan, och vad det innebär, som är central. För na oner liksom för 

människor och vad e# totalitärt poli skt system gör med kärleken? 


