
 
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 2017 kostar 280:- och 
berättigar till inträde på samtliga 8 filmer. Om du är 
medlem i Motala kommunanställdas personal-
klubbs KULTURSEKTION får du 90:- rabatt på med-

lemsavgiften. Ungdomar under 20 år betalar 190:-.  

MEDLEMSKORT—HUR SKAFFAR JAG DET?
Medlemskort löses genom att sätta in pengar på 
Filmstudions bankgiro (344-4544). Det går alltså 
inte att betala kontant när filmen börjar och det går 
inte heller att lösa medlemskort på biblioteket. Det 
är då viktigt att namn och adress framgår samt att 
pengarna är på Filmstudions konto senast tisdag 
innan första filmvisningen. Ditt medlemskort erhål-
ler 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 2017 

Bli medlem! 

Läs mer om filmerna på vår 

hemsida: motalafilmstudio.se 

Vi finns även på Facebook som:  

“Motala Filmstudio” 

26/10 - JAG, DANIEL BLAKE 
(Film 7 av 8) 

Storbritannien 2016. Regi: Ken Loach. Medverkande: Dave Johns, 
Sharon Percy, Briana Shann. Längd: 100 min. 
 
Ken Loach har alltid drivits av ett socialt patos och gjort filmer som belyst de 
utsatta i samhället. Så är det även denna gång. Daniel, 59 år, som tidigare 
arbetat som snickare, har blivit arbetslös. Enligt läkare bör Daniel inte arbeta 
utan vara sjukskriven och enligt myndigheterna är han för frisk för att vara 
sjukskriven. Nu börjar Daniels kamp mot myndigheterna som på sitt sätt är 
ett heltidsjobb.  
 
Filmen är en reaktion på hur det brittiska bidragssystemet har urholkats. 
Filmen har en svart humor mitt i det kaotiska. 
 
Filmen fick priset British Academy Film Award 2016 för bästa brittiska film. 
Den har även belönats med guldpalmen i Cannes. 

2/11-  SAMEBLOD 
(Film 8 av 8) 

Sverige 2016. Regi: Amanda Kernell. Medverkande: Lene Cecilia Sparrok, 
Hanna Alström, Anders Berg. Längd: 110 min. 
 
Elle Marja går på samisk internatskola och ska snart ta över som renskötare i 
familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv. Efter förnedrande rasbiolo-
giska undersökningar bestämmer hon sig för att rymma till Uppsala och att hon 
där ska bli svensk. Men att byta liv är mycket svårare än vad Elle Marja kunnat 
ana.  
 
Debutanten Lene Cecilia Sparrok som gestaltar den unga Elle Marja har fått 
mycket beröm för sin tolkning av huvudrollen. Elle Marja har en enveten stark 
vilja att bryta med sitt samiska ursprung på grund av de begränsningar som 
samtiden satt för samer. 
 
Stark och angelägen filmdebut av Amanda Kernell. Filmen har fått pris på både 
filmfestivalen i Göteborg och i Venedig. Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  



Program hösten 2017 

Storbritannien/Ukraina 2017. Regi: Steven Cantor. Medverkande: 
Sergei Polunin. Längd: 85 min 

Sergei Polunin är en ikonisk dansare och rebell som förändrade och ny-
skapade baletten. Han var British Royal Ballets yngsta elev någonsin, men 
vid 25 års ålder bestämde han sig för att avbryta allt och lämna dansen.  

Droger och vilda fester leder till att brittisk media kallar honom ”bad boy of  
ballet”.  

Tillbaka i Ukraina får vi ta del av Sergeis personliga historia bortom kvälls-
tidningarnas skandalrubriker.  

En stark och gripande historia. 

Italien 2017. Regi: Paolo Genovese. Medverkande: Marco Gialini, Anna 
Foglietta och Giuseppe Batiston med flera. Längd: 97 min. 

En sommarkväll samlas några nära vänner för att avnjuta en god middag 
tillsammans, massor av mat förbereds på italienskt vis och vinflaskor  
korkas ur. De har känt varandra i åratal, men frågan väcks hur väl de  
känner varandra egentligen.  
 
De bestämmer sig för att testa det genom att alla delar samtliga samtal och 
sms som dyker upp på deras mobiler under kvällen!  
 
Filmen är ett underhållande relationsdrama med ett snillrikt manus och ett 

gäng begåvade skådespelare som blev en stor publiksuccé i hemlandet. 

· t

28/9 - DEN LYCKLIGASTE  
DAGEN I OLLI MÄKIS LIV    

(Film 3 av 8) 
Finland 2017. Regi: Juho Kousmanen. Medverkande: Jarkko Lahti, 
Oona Airola, Eero Milonoff med flera. Längd: 91 min 

Filmen bygger på den sanna historien om hur bagaren och amatörboxaren 
Olli Mäki från Karleby i norra Finland sommaren 1962 plockas upp av den 
forne finske EM-mästaren Elis Ask. Han har chansen att bli världsmästare i 
fjäderviktsboxning och hela Finland har förberett sig på hans seger och 
framgång. Allt Olli behöver göra är att gå ner i vikt och koncentrara sig på 
matchen. Men det finns ett problem- han har förälskat sig i Raija.  

Vinnare av Un certain regard-priset i Cannes 2016. 

14/9 - VAD DÖLJER DU  
FÖR MIG? (Film 1 av 8) 

21/9 - FRANTZ  
          (Film 2 av 8) 

Frankrike/Tyskland 2017. Regi: Francois Ozon. Medverkande: Paula 
Beer, Pierre Nimey, Ernst Stötzner med flera. Längd: 113 min 

Det romantiska dramat ”Frantz” börjar med att en mystisk fransman vid 
namn Adrian dyker upp vid Frantz grav. När den sörjande änkan Anna, som 
förlorat Frantz under första världskriget, möter Adrian vid graven väcks 
starka känslor.  

Paula Beer, som spelar Anna prisades som bästa nya skådespelerska i 
Venedig. 

Även om "Frantz" utspelar sig i en annan epok finns det något väldigt rele-
vant i sättet som Francois Ozon skildrar moralisk och känslomässig ambi-
valens under en extremt polariserad period. Det är en vacker film som 
mixar svartvitt och färg på ett nästan sensuellt sätt. 

5/10 - DANCER  
 (Film 4 av 8) 

12/10 - HON DANSADE EN 
SOMMAR (Film 5 av 8) 

Sverige 1951. Regi: Arne Mattson. Medverkande: Ulla Jacobsson, Folke 
Sundqvist, Edvin Adolphson med flera. Längd: 103 minuter. 

Nytt för i år är att filmstudion har med en klassiker. 

Filmen som satte den svenska synden på kartan. Anledningen är en kärleks-
scen där Ulla Jacobsson badar naken. Fortfarande kan man läsa att filmen 
anges som ”female nudity” på filmsajten IMBD.  Filmen handlar om unge 
Göran som ser tillbaka på sin sommar med Kerstin som han träffade när han 
jobbade på sin farbrors gård. För både Göran och Kerstin blev det kärlek vid 
första ögonkastet, men omgivningen håller dom tillbaka. 

Regissören Arne Matsson har belyst urbaniseringen som pågick och där det 
fanns en begynnande ungdomskultur. Ulla Jacobsson gör ett fint porträtt av 
Kerstin och filmen är berömd för sitt vackra foto. Men mest världsberömd för 
den svenska synden. 

19/10 - THE SALESMAN 
(Film 6 av 8) 

Iran/Frankrike 2017. Regi: Asghar Farhadi.  Medverkande: Taraneh 
Alidoosti, Shabab Hosseimi, Babak Karimil. Längd: 125 min. 

Regissören Asghar Farhadi fick för filmen ”the Salesman” sin andra Oscar 
för bästa icke-engelskspråklig film. Sin första Oscar vann han för filmen 
”Nader och Simin – en separation”.  

Emad och Rana tvingas lämna sin bostad då ett renoveringsarbete i en 
närliggande byggnad äventyrar deras säkerhet. De hyr tillfälligt in sig i en 
lägenhet i Teherans centrum. En incident knuten till lägenhetens förra ägare 
kommer att påverka deras liv.  

The Salesman är ett drama om konsekvenser av hämnd och att det inte är 
alltid är förknippat med ljuvhet. Ibland blir inte vedergällningarna som man 
tänkt sig. 


