Om filmstudion...

Lidköpings
filmstudio
Vi tillhör Sveriges förenade
filmstudios
Filmerna visas på Lidköpings Folkets hus lördagar kl. 15.00.

Terminskort/medlemskort för vårens 7 filmer (200:-) kan du
köpa samband med filmvisningarna.

Förköp kan göras på stadsbiblioteket i Lidköping.

OBS! Biljetter för enskilda filmer säljer vi inte.
Kontaktpersoner:
AnnCatrin Ekelund 0702625574
Maria Albinsson 0510-275 65
Lämna gärna förslag på filmer vi kan visa kommande terminer!
http://www.lidkopingsfilmstudio.se/

Våren 2017

Love & Friendship

Hell or High Water

Lördagen den 14 januari 2016 klockan 15.00
REGI: Whit Stillman
LAND & ÅR: Irland, Frankrike, Nederländerna, 2016
SPELTID: 1 tim. 32 min.
Lady Susan har bara varit änka i ett par månader, men hon möts redan av nya uppvaktare var hon än går.
Det är nästan så att hon drivs på flykt från sitt tillhåll på godset Langford för att undfly dessa flirtande herrar.
Men det är en flykt hon till synes verkar trivas med, nämligen en jakt på en ny lämplig gemål. Och så förstås
en fästman till hennes dotter också.

Lördagen den 11 mars 2016 klockan 15.00
REGI: David Mackenzie
LAND & ÅR: USA, 2016
SPELTID: 1 tim. 42 min.
Texasbröderna Toby och Tanner har valt att gå skilda vägar, men när banken hotar med utmätning av
deras föräldrahem, återförenas de. Genom en våg av bankrån tar de tillbaka det de anser rättmätigt tillhör
dem. Rättvisan verkar stå på deras sida ända tills en ovanligt enveten polis, Marcus, beslutar sig för att
sätta dit dem tillsammans med sin partner, Alberto. Detta är Marcus sista uppdrag innan han går i pension, och han vill sluta på topp. Bröderna är endast ett rån från att rädda sitt hem, och en oundviklig konfrontation närmar sig.

Manchester by the sea
Lördagen den 28 januari 2016 klockan 15.00
REGI: Kenneth Lonergan
LAND & ÅR: USA, 2016
SPELTID: 2 tim. 17 min.
När hans äldre bror Joe går bort, får Lee Chandler veta att hans bror har utsett honom till förmyndare för sin
son Patrick. Lee tar tjänstledigt från sitt jobb som vaktmästare och återvänder motvilligt till hemstaden Manchester-by-the-Sea för att ta hand om Patrick, en livlig 16-åring. Väl hemma påminns han om det förflutna
som tvingade honom att bryta upp med sin fru och det samhälle där han föddes och växte upp. Stärkta av det
gemensamma minnet av mannen som höll deras familj samman, tvingas Lee och Patrick kämpa för att anpassa sig till en värld utan honom.

Sully
Lördagen den 11 februari 2016 klockan 15.00 och kl 17.15
REGI: Clint Eastwood
LAND & ÅR: USA, 2016
SPELTID: 1 tim. 36 min.
Filmen visas på Röda Kvarn (Torggatan 8), i 4K-upplösning. Eftersom den salongen har färre platser än
Folkan 1 (130 mot 245), blir det två visningar: en kl. 15.00 och en kl. 17.15.
Den 15 januari 2009 fick världen uppleva “miraklet på Hudson” då kapten Chesley “Sully” Sullenberger
landade ett nödställt flygplan i floden och därmed räddade livet på de 155 passagerarna. Men samtidigt
som Sully hyllades av allmänheten och medierna, pågick det en undersökning kring fallet som hotade att
förstöra både hans rykte och hans karriär.

Bortom Lampedusa
Lördagen den 25 februari 2016 klockan 15.00
REGI: Gianfranco Rosi
LAND & ÅR: Italien, Frankrike, 2016
SPELTID: 1 tim. 45 min.
ÅRSMÖTE DIREKT EFTER FILMEN
Samuele är tolv år gammal och bor på en ö mitt i havet. Han går i skolan, skjuter slangbella och är en
riktig landkrabba som inte alls vill följa med sin pappa ut med fiskebåten. Ön han bor på heter
Lampedusa och är den yttersta symbolen för Europas gränser. I havet som omger ön riskerar tusentals
män, kvinnor och barn sina liv för att komma till friheten. .

Klanen
Lördagen den 25 mars 2016 klockan 15.00
REGI: Pablo Trapero
LAND & ÅR: Argentina, Spanien, 2015
SPELTID: 1 tim. 50 min.
Filmen är baserad på den sanna historien om familjen Puccio, som satte skräck i Buenos Aires
överklass i början av 1980-talet. Familjens patriark Arquímedes arbetade under Smutsiga kriget för
statens underrättelsetjänst med att kidnappa och oskadliggöra meningsmotståndare. Vid Falklandskrigets slut blir Arquímedes arbetslös, men han bestämmer sig för att fortsätta kidnappningsverksamheten i egen regi för att upprätthålla familjens sociala status. Men trots att lösesummorna
beta as är det inte alltid offren kommer levande därifrån ...

Under sanden
Lördagen den 8 april 2016 klockan 15.00
REGI: Martin Zandvliet
LAND & ÅR: Danmark, Tyskland, 2015
SPELTID: 1 tim. 41 min.
Maj 1945. Ett par dagar efter andra världskrigets slut förs en grupp unga tyska krigsfångar till Danmark.
Deras uppdrag: att desarmera de två miljoner minor som har grävts ner längs den danska västkusten av
nazisterna. Kommandot över gruppen av försvagade tonåringar förs av den hårdhudade danske sergeanten Carl Leopold Rasmussen. Likt många av sina landsmän känner han ett avgrundsdjupt hat mot tyskarna efter att ha genomlidit fem skräckfyllda år under ockupationen. Rasmussen låter sin ilska flöda över
pojkarna som hela dagarna riskerar sina liv på stranden. Först när en tragisk olycka inträffar, börjar hans
sätt att se på de unga soldaterna att förändras, men kanske är det redan för sent ...

