
 

 
MEDLEMSKORT—VAD KOSTAR DET? 
Medlemskortet för våren 2018 kostar 280:- och be-
rättigar 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 kan nyumera lösas på två sätt: 
· SWISH till 123 262 01 28 (räcker med namn). 
· Bankgiro (344-4544). Det är viktigt att namn 

och adress framgår när du betalar via bank. 
· Pengarna ska vara insatta på Filmstudions 

konto senast tisdag innan första filmvisningen.  
· Det går alltså inte att betala kontant när filmen 

börjar.  
· Ditt medlemskort 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  

Våren 2018 

Bli medlem! 

Läs mer om filmerna på vår 

hemsida: motalafilmstudio.se 

Vi finns även på Facebook som:  

“Motala Filmstudio” 

15/3 - DUNKIRK  
(Film 7 av 8) 

Land: USA, Storbritannien, Frankrike och Nederländerna. År: 2017. 
Regi: Christopher Nolan. Medverkande: Tom Hardy, Kenneth Branagh 
och Cillian Murphy. Längd: 1 t 47 min. 
 
Under försommaren 1940, efter Tysklands anfall mot Frankrike, Belgien och 
Nederländerna, har allierade trupper på den europeiska kontinenten trängts 
tillbaka. Nära en halv miljon soldater befinner sig på stränderna vid den 
nordfranska staden Dunkerque, i väntan på att bli evakuerade. Händelserna 
utspelas ur tre olika perspektiv – en brittisk stridspilot som möter Luftwaffes 
plan i luften, soldaterna på stränderna som bara försöker överleva, samt en 
krigsveteran som beger sig iväg över Engelska kanalen i en fritidsbåt med 
sin son och en yngre pojke för att hjälpa till med evakueringen. 
 
Dunkirk är en överväldigande film att smälta. Christopher Nolans penetre-
rande studie i existentiellt kaos har fantastiskt foto, strålande musik och 
utmärkt skådespeleri. Berättelsen återges på ett storslaget och på samma 
gång lågmält sätt.  

22/3 -  THE SQUARE 
(Film 8 av 8) 

Land: Sverige, Tyskland, Frankrike och Danmark. År: 2017. Regi: Ru-
ben Östlund. Medverkande: Elisabeth Moss, Dominic West och Terry 
Notary. Längd: 2 t 22 min. 
 
The Square handlar om den danske curatorn Christian som är en fram-
gångsrik ledare på ett museum för modern konst, som lever i centrum av 
konstvärlden och tar sitt arbete på största allvar. Först möter vi honom som 
en tämligen klassisk kulturman med ständig framåtrörelse, men under de 
dagar som vi följer hans gärning nöts Christian sakta men säkert ner till en 
rätt ömklig men ändå älskvärd medmänniska. 
 
Ruben Östlund har en förmåga att få in svart och skruvad humor som ska-
ver ganska ordentligt i väldigt mycket av sina iakttagelser av dagens sam-
hälle. Det skojas med den så kallade kulturmannen, med hur självupptagna 
många är med sina telefoner, med pr-folk och med kampen mellan könen. 
 
The Square är en mycket häftig filmupplevelse. Suveränt foto, ljud och 
musikval och några scener som för alltid fastnar i huvudet.  

Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre  

OBS! Nu kan man betala  
medlemsavgiften via Swish: 

123 262 01 28  



Program våren 2018 

Land: USA. År: 1967. Regi: Mike Nichols. Medverkande: Dustin Hoff-
man, Katharine Ross och Anne Bancroft m fl. Längd: 1 t 45 min. 

Handlingen kretsar kring den 21-åriga nyexaminerade studenten Benjamin 
Braddocks kval inför vuxenlivet. Förväntningar från föräldrar, utanförskap 
och sexuell frustration är byggstenarna och de funkar lika bra idag som de 
gjorde för trettio år sedan. 

Klassikern "Mandomsprovet" är ett lågmält men samtidigt väldigt roligt 
drama till tonerna av flertalet Simon and Garfunkel-låtar. Det suveräna 
manuset med den torra humorn och fyndiga replikerna ackompanjeras 
dessutom av ett otroligt skickligt tekniskt hantverk, som fortfarande efter 
flera decennier imponerar. 

Land: USA. År: 2016. Regi: Kenneth Lonergan. Medverkande: Casey 
Affleck, Michelle Williams och Kyle Chandler. Längd: 2 t 15 min.    
 
Manchester by the Sea är en film om saknad, om förlust och hur svårt det 
kan vara att leva vidare. Filmen handlar om Lee, som när vi möter honom i 
Boston lever som vaktmästare och bor i ett litet rum en halvtrappa ner. Då 
brodern Joe dör, återvänder Lee till Manchester by the Sea där han får veta 
att brodern överlåtit vårdnaden av sin son Patrick på honom. Patrick är i 
tonåren trovärdigt spelad av Lucas Hedges som förser årets tyngsta sorge-
spel med behövlig relief. Hans liv går vidare, och gentemot Lees känslo-
mässiga drullighet är Patricks frustrerade uppkäftighet ofta frigörande. 
Casey Affleck lyckas fullkomligt med gestaltningen av Lees ointresse för 
livet. Filmen har en utsökt dialog och ett kroppsspråk som ibland säger mer 
än tusen ord. Manchester by the Sea är ett lågmält, välkomponerat drama 
vars huvudpersoner växer till komplicerade individer, vars handlingar har 
bevekelsegrunder långt bortom det någon inledningsvis anar. 

· t

15/2 - 50 VÅRAR 
(Film 3 av 8) 

Land: Frankrike. År: 2017. Regi: Blandine Lenoir. Medverkande: Agnès 
Jaoui, Thibault de Montalembert och Sarah Suco m fl. Längd: 1 t 29 
min. 

Aurore är på väg in i klimakteriet och lider av både vallningar och humör-
svängningar. Hon är dessutom separerad, på väg att bli mormor och till 
råge på allt blir hon av med jobbet. Inte nog med att detta får henne själv att 
känna sig gammal, hon tycker även att samhället börjar behandla henne 
annorlunda. När hon av en händelse springer in i sin gamla ungdomskärlek 
bestämmer hon sig. Hon vägrar att acceptera att livet är slut. Det är kanske 
nu det börjar? 
50 vårar är en härlig feel good-film som även behandlar viktiga ämnen. 
Centralt för komedin är osynliggörandet alternativt förnedrandet av såväl 
unga som äldre kvinnor, samt den marginaliserade position i samhället 
kvinnor femtio plus förväntas hålla till godo med. Som all god komedi byg-
ger 50 vårar på en igenkänning som är ihopmixad lika delar melankoli och 
frejdighet. 

1/2 - MANCHESTER BY THE SEA 
(Film 1 av 8) 

8/2 - I CALLED HIM MORGAN  
 (Film 2 av 8) 

Land: Sverige och USA. År: 2017. Regi: Kasper Collin. Medverkande: 
Larry Reni Thomas och Wayne Shorter m fl. Längd: 1 t 32 min 

En snöig natt i februari 1972 sköts den framgångsrike jazzmusikern Lee 
Morgan till döds av sin sambo Helen, mitt under ett gig på en klubb i New 
York. Mordet kom som en chock för jazzvärlden, och minnet av den kvällen 
väcker fortfarande starka känslor hos de som kände paret Morgan. Efter ett 
imponerande detektivarbete har Kasper Collin hittat en exklusiv intervju 
med henne, gjord strax innan hon dog, som sätter hennes, hans och deras 
gemensamma liv i ett helt nytt ljus. Vi får även följa Lee Morgan tidigt i 
karriären då snygga kostymer, fräcka frisyrer, de senaste bilmodellerna och, 
förstås, snygga tjejer var viktigare än att göra en lyckad spelning. Filmen 
vibrerar av liv och högklassig jazz hela vägen fram till det dystra slutet. 

Kasper Collins hyllade dokumentär, spännande som en thriller, om kärlek, 
jazz och ett svunnet New York har gjort succé på filmfestivaler i Italien, 

London och Kanada. 

22/2 - MANDOMSPROVET  
 (Film 4 av 8) 

1/3 - THE NILE HILTON  
INCIDENT (Film 5 av 8) 

Land: Sverige, Tyskland och Danmark. År: 2017. Regi: Tarik Saleh. Med-
verkande: Fares Fares, Mari Malek och Yasser Ali Maher m fl. Längd: 2 t 5 
min. 
The Nile Hilton Incident är ett film noir-liknande mysterium inspirerad av en 
verklig händelse när en libanesisk idolvinnare mördades som utspelas i Egyp-
tens huvudstad Kairo samtidigt som den arabiska våren 2011 drabbar staden 
med full kraft. 
Handlingen kretsar kring Noredin, som är en korrupt kriminalpolis i centrala 
Kairo och som satt i rutin att pressa lokala brottslingar på pengar. I ett rus av 
droger och alkohol håller han sig flytande i ett rättssystem som är på randen till 
kollaps. När en känd sångerska hittas död på The Nile Hilton Hotel hamnar 
utredningen på Noredins bord. Vad som från början verkar vara ett enkelt 
svartsjukedrama, visar sig vara mycket mer komplicerat än vad han kunnat 
föreställa sig. Noredin börjar ifrågasätta sin egen moral allt eftersom han blir 
djupare och djupare indragen i en spiral av prostitution, utpressning, mord och 
dolda politiska agendor. Filmen vann juryns stora pris på amerikanska Sun-
dance Film Festival 2017. 

8/3 - BARNMORSKAN 
(Film 6 av 8) 

Land: Frankrike. År: 2017. Regi: Martin Provost. Medverkande: Cathe-
rine Deneuve, Catherine Frot och Olivier Gourmet. Längd: 1 t 57 min 

Barnmorskan är ett mästarmöte mellan två av Frankrikes allra mest 
mångsidiga och begåvade skådespelare: Catherine Frot som spelar Claire 
och Catherine Deneuve som spelar Béatrice. Claire är en uppskattad barn-
morska som när hon närmar sig slutet av sitt yrkesliv hamnat på kollisions-
kurs med de moderna sjukhusens metoder och effektivitetskrav. En dag får 
hon ett märkligt telefonsamtal. Béatrice, hennes fars extravaganta älskarinna 
som försvann spårlöst för 30 år sedan, har viktiga nyheter och vill träffas. 
Deras möte blir en dramatisk kollision mellan två motsatta själar; en strikt 
och kontrollerad renlevnadsivrare och en som gärna unnar sig en blodig biff 
och ett glas rött. 

Filmen skildrar livets stora frågor om liv och död, om kärlek och dess olika 
gestalter och om att våga älska. Som många franska filmer gör den detta 
mycket bra. 


