
 
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 2017 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  
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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 
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“Motala Filmstudio” 

30/3—DAGEN EFTER DENNA 
(Film 7 av 8) 

Land: Frankrike 2016. Regi: Mia Hansen-Løve. Medverkande: Isabelle 
Huppert, Roman Kolinka, André Marcon. Längd: 100 minuter. 

 
Filosofiläraren Nathalie är gift med Heinz som också undervisar i filosofi. När 
Heinz berättar att han har förälskat sig i en annan kvinna förändras Nathalies liv 
radikalt.  
 
Filmen beskriver ett skilsmässodrama men utan de stora grälen. Allt förändras. 
Här finns de vardagliga scenerna, till exempel där Nathalie går runt i lägenheten 
för att se att det finns hål i bokhyllorna efter att exmannen tagit med hennes 
favorit-litteratur. 
 
Vad innebär det att det ofrivilligt behöva börja ett nytt liv? I det flödande krisdra-
mat visar det sig också att det finns möjligheter. 

6/4 - LOVE AND FRIENDSHIP 
(Film 8 av 8) 

Land: England 2016. Regi: Whit Stillman. Medverkande: Kate Beckinsale, 
Chloë Sevigny. Längd: 92 minuter. 

 
Love and friendship beskrivs som den roligaste Austin-filmen som gjorts. Filmen är 
baserad på Jane Austins kortroman ”Lady Susan”. Filmens huvudfigur Susan är en 
charmig, smart men osympatisk antihjältinna som gör allt i hennes makt för att få 
behålla sin status. Susan är en sörjande änka och som sådan har hon rätt till allas 
omsorg och tröst. Men mest av allt är hon i behov av pengar och är inte sorge-
periodens sympatifiskande ett perfekt tillfälle att kamma hem lite försörjning? 
 
Kate Beckinsale som spelar den kvinnliga huvudrollen och fullkomligt briljerar med 
sylvassa kommentarer och sarkasmer. 

 
Filmens tema om makt och status är lika gångbar idag 2017 som i slutet av 1700-
talet, när kortromanen skrevs. Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  
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Land: Spanien 2016. Regi: Pedro Almodóvar. Medv: Adriana Ugarte, 
Michelle Jenner och Rossy de Palma. Längd: 96 min. 

Julieta bor i Madrid med sin dotter Antía. De båda lider i tystnad sedan Xoan, 
Julietas man och Antías pappa, har gått bort. Men ibland för inte sorg människor 
närmare varandra, utan längre isär. När Antía fyller arton år lämnar hon sin 
mamma, utan någon förklaring. Julieta söker efter henne på alla sätt hon kan, 
men inser snart hur lite hon faktiskt vet om sin dotter. 

"Julieta" är en av de mest lyckade filmer Almodóvar gjort på länge, en sorts 
Hitchcocksk dramathriller om ett mystiskt försvinnande, med en berättelse som 
bygger löst på tre noveller av Nobelpristagaren Alice Munro. Almodóvar är här 
mindre melodramatisk och kitschig men ändå sig väldigt lik och gör det han är 
bäst på: skildra kvinnoöden som saknar motstycke. 

Land: Tyskland och Österrike 2016 Regi: Maren Ade Medv: Peter  
Simonischek, Sandra Hüller och Michael Wittenborn Längd: 162 min  

Maren Ades ”Min pappa Toni Erdman” gjorde succé under filmfestivalen i 
Cannes i våras och allt jubel var berättigat. Filmen handlar om relationen 
mellan Winfried, en frånskild lärare med förkärlek för förklädnader och 
practical jokes och hans dotter Ines, en stel och tillknäppt arbetsnarkoman 
som tar sitt viktiga konsultjobb i Bukarest oljeindustri på största möjliga allvar.  
När Winfried bestämmer sig för att överraska sin dotter med ett besök hos 
henne i Rumänien, för att förbättra deras relation och kanske mjuka upp 
henne lite, börjar en lång och mödosam prövning för Ines. Winfried har näm-
ligen tagit med sig låtsaständer och peruk, och envisas med att dyka upp som 
”konsulten och coachen Toni Erdmann” vid diverse av Ines middagar, möten 
och affärstillställningar.  

”Min pappa Toni Erdmann” var inte bara höstens bästa film. Den är gränslös, 
obekväm, galet underhållande, överraskande och djupt, djupt originell.  

• t

23/2 - PALIO  
     (Film 3 av 8) 

Land: Storbritannien och Italien 2016 Regi: Cosima Spender Medv: Gigi 
Bruschelli och Giovanni Atzeni Längd: 91 min. 
Två gånger om året hålls världens äldsta hästkapplöpning, The Palio, i den 
italienska staden Sienna. Den kan verka charmig. Färgglada dräkter, klackar 
som marscherar och man sjunger tillsammans.  Men strategi, mutor och 
korruption spelar en lika stor roll som ryttarnas skicklighet. Den legendariska 
ryttaren Gigi Bruschelli har vunnit 13 Palios de senaste 16 åren och anklagas 
för att monopolisera loppet. Han är två lopp ifrån att slå världsrekord och 
Bruschelli gör allt för att vinna även denna gång men nu ställer sig en annan 
ryttare i vägen. 

Den spännande dokumentären Palio blir nästan ett mikrokosmos av Italien 
idag. Där traditioner går före lag och rätt. Där vem som vinner framförallt 
handlar om vem som har mest pengar, i ett system som för invånarna i Siena 
är lika viktigt som stadsdelen de föds i. Av den Oscarsbelönade producenten 
till Amy och Senna. 

2/2 - MIN PAPPA  
TONI ERDMAN  

9/2 - LÄKAREN PÅ LANDET  
          (Film 2 av 8) 

Land: Frankrike 2016. Regi: Thomas Lil�. Medv: François Cluzet, Mari-
anne Denicourt och Christophe Odent. Längd: 104 min. 

I över trettio år har Dr. Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den 
franska landsbygden. Han är omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor, 
och en hel del annat också för den delen. Så drabbas läkaren själv av sjuk-
dom och det verkar riktigt illa. En kollega vet på råd och sänder en läkare för 
att avlasta Jean-Pierre i hans arbete. Ytterst motvilligt går han med på den 
oönskade hjälpen. Vad vet väl hon om hur det går till på landet? 

Manuset är välskrivet och den utmärkta scenografin förflyttar oss till den  
doftande franska landsbygden. Läkaren på landet är en välgjord feelgoodfilm. 

2/3 - JULIETA 
 (Film 4 av 8) 

16/3 - DEN ALLVARSAMMA 
LEKEN 

Land: Sverige 2016. Regi: Pernilla August. Medverkande: Sverrir 
Gudnason, Karin Franz Körlof, Michael Nyqvist, Liv Mjönes m fl. 
Längd: 116 minuter. 

Hjalmar Söderbergs klassiska kärleksdrama tillhör den svenska litteratur-
historien. Nu har Pernilla August gjort film av den med hjälp av Lone 
Scherfig (känd för Italienska för nybörjare, En dag) som skrivit manus. Det 
är tredje gången som denna klassiker blir långfilm (den har filmatiserats 
både 1945 och 1977). Den är filmad i stumfilmsformat men med ljud. 

I filmen får vi följa Arvid som förälskar sig i den unga Lydia. Just då är 
Arvid en fattig man och kan inte gifta sig. Istället gifter sig båda med andra 
partners. Tio år senare möts deras vägar igen och kärleken har inte falnat. 
De båda inleder ett kärleksförhållande. 

23/3—MANDARINODLAREN 
(Film 6 av 8) 

Land: Georgien 2015. Regi: Zaza Urushadze. Medverkande: Lembit 
Ulfsak, Giorgi Nakashidze. Längd: 87 minuter. 
Ivo och Margus bor i en liten by utanför Kaukasus i Georgien. Margus har en 
mandarinodling och hans kompanjon Ivo tillverkar fruktlådor. Plötsligt blir det 
skottlossning intill deras gård. Ifrån de stridande parterna överlever en från 
varje sida. Det enda de två överlevande vill är att ha ihjäl sin fiende. Ivo och 
Margus får det otacksamma uppdraget att hålla dem isär. Fler soldater från 
respektive sida dyker upp och spänningen stiger. 

Något lyckligt slut är inte möjligt. Istället blir det en uppgörelse med van-
föreställningarna i stort. 

Mandarinodlaren har varit nominerad till både Oscar för bästa icke-
engelskspråkiga film och till  Golden Globe. Den har också vunnit flera priser 
runt om på filmfestivaler. 

 


