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Queen of Katwe (2016) 

LÖRDAG DEN 21 SEPTEMBER 2019 KL. 15.00 

Biografi, drama, sport från USA i regi av Mira Nair. Speltid: 2 tim. 4 min. 

Uppvuxen i slummens Uganda finner Phiona Mutesi en väg från fattigdom till berömmelse genom sin 

skicklighet i spelet schack. 

Bränd (2018) 

LÖRDAG DEN 28 SEPTEMBER 2019 KL. 15.00 

Drama, mysterium från Sydkorea, Japan i regi av Chang-dong Lee. Speltid: 2 tim. 28 min. 

Jong-su drömmer om att bli författare och kämpar med sin första roman. En dag stöter han ihop med 

Hae-mi, en tjej han känner från förr. Hae-mi ber honom passa hennes katt medan hon reser till 

Afrika. När hon kommer tillbaka har hon med sig den gåtfulle Ben. Ben är snygg, rik och kör en 

Porsche. Jong-su, som förälskat sig i Hae-mi, får finna sig i att vara femte hjulet. Men vem är Ben 

egentligen? Och varifrån får han sina pengar? Plötsligt är Hae-mi försvunnen. I hennes lägenhet finns 

inte ett enda spår, inte ens efter katten. Jong-su blir besatt av att hitta Hae-mi. 

 

Den skyldige (2018) 

LÖRDAG DEN 12 OKTOBER 2019 KL. 15.00 

Drama, kriminalitet, thriller från Danmark i regi av Gustav Möller. Speltid: 1 tim. 25 min 

Polismannen Asger Holm svarar på ett 112-samtal från en kidnappad kvinna. När förbindelsen 

plötsligt bryts, börjar en nervpirrande jakt på kvinnan och hennes kidnappare. Med telefonen som 

sitt enda verktyg kämpar Asger mot klockan för att rädda kvinnan. Men det visar sig snart att brottet 

är större och grövre än Asger först trodde … 

 

När fjärilarna kommer (2018) 

LÖRDAG DEN 26 OKTOBER 2019 KL. 15.00 

Drama, komedi från Turkiet i regi av Tolga Karaçelik. Speltid: 1 tim. 58 min.  

Syskonen Cemal, Kenan och Suzan har vuxit ifrån varandra sedan de lämnade den lilla by där de växte 

upp. En dag hör deras pappa av sig och kräver att de ska komma tillbaka till byn. Tillsammans ger de 

sig ut på en resa där de återupplever minnen från förr, försöker hantera varandras egenheter och lär 

känna varandra på nytt 
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Woman at War (2018) 

LÖRDAG DEN 2 NOVEMBER 2019 KL. 15.00 

Drama, komedi, äventyr från Island, Frankrike, Ukraina i regi av Benedikt Erlingsson. Speltid: 1 tim. 41 

min. 

Halla har börjat få misstänksamma blickar. Kan denna ensamstående, till synes harmlösa körledare 

verkligen vara den omtalade kvinnliga ekoterrorist som genomfört en rad attentat mot Islands 

ekonomi och infrastruktur? Halla försöker bibehålla sin hemliga identitet medan hon förbereder sig 

för sitt största projekt hittills: ett sabotage mot aluminiumindustrins exploatering av det isländska 

höglandet. Men samtidigt gör sig hennes kanske största dröm påmind: att få bli mamma. Halla har 

fått veta att hennes ansökan om adoption av en liten flicka från Ukraina äntligen har godkänts, och 

nu måste hon välja sin väg. 

Hemlig film (0000) 

LÖRDAG DEN 16 NOVEMBER 2019 KL. 15.00 

Hösten 2019 fyller Lidköpings Filmstudio 60 år. Detta firar vi med att bjuda på en hemlig bonusfilm. 

The Mule (2018) 

LÖRDAG DEN 23 NOVEMBER 2019 KL. 15.00 

Drama, kriminalitet, thriller från USA i regi av Clint Eastwood. Speltid: 1 tim. 56 min. 

Earl Stone, en fattig och ensam man i 80-årsåldern, blir erbjuden ett jobb som chaufför. Det låter 

enkelt, men vad Earl inte vet är att han precis har tagit jobbet som knarkkurir åt den mexikanska 

kartellen. Han gör det bra – så bra att han får större leveranser och blir tilldelad en “handler”. Denne 

är dock inte den enda som håller koll på Earl, då han också hamnat på den hårdföre DEA-agenten 

Colin Bates radar. Även om pengar inte längre är ett problem så börjar så småningom Earls tidigare 

misstag att göra sig påminda, och det är osäkert om han hinner ställa allt till rätta innan polisen eller 

kartellens torpeder hinner ikapp honom. 

Sunset (2018) 

LÖRDAG DEN 7 DECEMBER 2019 KL. 15.00 

Drama från Ungern, Frankrike i regi av László Nemes. Speltid: 2 tim. 22 min. 

Året är 1913, strax före första världskrigets utbrott. Tjugoåriga Írisz Leiter anländer till Budapest efter 

att ha vuxit upp på barnhem. Hon hoppas få anställning i den berömda hattaffär som ägdes av 

hennes nu avlidna föräldrar, men i stället körs hon bryskt iväg av den nye ägaren. Hon förstår inte 

varför. Snart söks hon upp av en okänd man som ställer besvärliga frågor om hennes far. Illa till mods 

börjar Írisz söka efter svar i sina föräldrars förflutna och konfronteras med en mörk hemlighet, vilket 

drar in henne i händelser som är början till landets undergång … 

Lidköpings Filmstudio är en ideell förening vars syfte är att främja möjligheten att tillsammans med andra få en 

filmupplevelse i en biografsalong. Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios. Medlemskortet 

kostar 220 kronor (kontanter eller Swish) och säljs i samband med våra filmvisningar, som äger rum i Folkan 1 

(Stenportsgatan 17) på lördagar klockan 15.00. Förköp av medlemskort kan göras på Folkan under biokassans 

ordinarie öppettider från och med den 1 september 2019. Åldersgränsen för medlemskap är 15 år och biljetter 

till enskilda filmer säljs ej. 


