
 

PROGRAM—
”kortsäsong”  

Motala Filmstudio  

Våren 2022 Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Folket hus,  

Repslagaregatan 3   

Bli medlem! 

MEDLEMSKORT—VAD KOSTAR DET? 
Medlemskortet för våren 2022 kostar 200:- och berättigar till 

inträde på samtliga FYRA filmer.   

Om du är medlem i Motala kommunanställdas personalklubbs 

konst- och kultursektion får du 50:- rabatt på medlemsavgiften 

och betalar 150:-. Ungdomar under 20 år betalar 150:- 

MEDLEMSKORT—HUR SKAFFAR JAG DET? 
Medlemskort kan lösas på två sätt: 

• SWISH till 123 332 56 28 (räcker med namn). 

• Bankgiro (344-4544). Det är viktigt att ditt 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  073-065 00 42 , vice ordf Malin Ekenberg  
070-327 08 90 eller gå in på hemsidan eller vår Facebooksida. 

Läs mer om filmerna och se trailers på vår 

hemsida: motalafilmstudio.se 

Vi finns även på Facebook som:  

“Motala Filmstudio” 

QR-kod till Swish 

tel:0703270890


Program våren 2022 

10/3—CLARA SOLA  

(Film 1 av 4) 

17/3—TIGRAR 

(Film 2 av 4)  

24/3— THE POWER OF THE 

DOG (Film 3 av 4) 

 
Land: Sverige/Costa Rica. År: 2021 Regi: Nathalie 
Alvarez Mesén och manus av henne i samarbete med-
Maria Camila Arias. Medverkande: Ana Julia Porras 
Espinoza, Daniel Castañeda Rincón, Flor María Vargas 
Chavez, Wendy Chinchilla Araya 
Längd: 106 min 

Handling: Den spanskspråkiga dramafilmen är en 
samproduktion mellan 6 länder och utspelar sig i en 
bergsby i Costa Rica.  

Den 40-åriga Clara genomgår ett sexuellt och mystiskt 
uppvaknande när hon påbörjar en resa till frigörelse från 
repressiva religiösa och sociala konventioner som har 
dominerat hennes liv.  

Clara Sola blev den stora vinnaren på svenska Guldbag-
gegalan i januari 2022 med hela 5 baggar, bland annat i 
de tunga kategorierna bästa film, bästa regi och bästa 
manus. 

 
Land: Sverige. År: 2021 Regi: Ronnie Sandahl. Medverkande: 
Erik Enge, Frida Gustavsson, Liv Mjönes . Längd: 119 min 

Handling: För Martin har det aldrig funnits några alternativ. Han 
ska bli fotbollsproffs till varje pris. När han säljs till en italiensk 
storklubb är han uppfylld av att vinna.  

Men drömmen förvandlas snabbt till en iskall mardröm. Ensam i 
ett nytt land, omgiven av stenhård konkurrens där hans lagkam-
rater vill se honom misslyckas handlar det inte längre om vinst 
och förlust.  

Det handlar om liv eller död i en värld där allt och alla kan köpas 
för pengar.  

31/3 — VÄRLDENS VÄRSTA   

MÄNNISKA (Film 4 av 4)  

 
Land: Norge. År: 2021. Regi: Joachim Trier. Medverkande: 
Renate Reinsve, Herbert Nordrum, Anders Danielsen Lie.  
Längd 121 min 
 
Handling: Joachim Trier har regisserat denna mörka, romantiska 
komedi/dramafilm.  

En film om kärlek och att finna mening i livet. Den avslutande 
delen av Triers Oslo-trilogi följer den snart 30-åriga Julie genom 
romantiska relationer, vänskap, karriär och familj.  

Filmen pendlar mellan det humoristiskt absurda och det dödsall-
varligt realistiska.  

Huvudrollsinnehavaren Renate Reinsve vann priset som bästa 
skådespelerska på Cannesfestivalen i november 2021. 

 
Land: Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritan-
nien, USA. År: 2021. Regi: Jane Campion. Medver-
kande: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, 
Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McK-
enzie. Längd  126 min 

Handling: En västern/dramafilm. Den handlar om brö-
derna Burbank som driver en stor ranch i Montana på 
1920-talet. Brodern Phil, spelad av Benedict Cumberbatch, 
är en kaxig översittare som plågar sin omgivning.  

Han spårar ur när brodern George gifter sig med en änka, 
som tillsammans med sin son flyttar till ranchen. Han plå-
gar dem - ända tills något oväntat inträffar. Filmen bygger 
på en roman från 1967 av Thomas Savage. 

Campion fick nyligen ta emot Lifetime Achievement Award 
på Stockholms filmfestival. 

 


