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Marriage Story 

LÖRDAG DEN 1 FEBRUARI 2020 KL. 15.00 

Drama, komedi, romantik från 2019 från Storbritannien, USA i regi av Noah 

Baumbach. Speltid: 2 tim. 17 min. 8.1/10 

New York-borna Charlie och Nicole är båda konstnärliga själar – han är regissör, hon 
skådespelerska i hans teaterkompani. När parets äktenskap knakar i fogarna, tar 
Nicole med sig deras åttaårige son Henry och flyttar till Los Angeles, där hon växte 
upp. Hon får en tv-roll och umgås med sin mamma, som själv är skådespelerska. 
Nicole anlitar en skilsmässojurist, medan Charlie konsulterar två olika jurister i jakten 
på ett vårdnadsupplägg som han kan acceptera. De sargade makarna sliter med sina 
arbeten, avståndet mellan USA:s kuster och alla de motstridiga känslor som följer på 
uppbrottet från ett äktenskap som skulle ha varat livet ut. 

Hotel Mumbai 

LÖRDAG DEN 15 FEBRUARI 2020 KL. 15.00 

Drama, historia, thriller från 2018 från Australien, USA, Storbritannien, Indien, 

Singapore i regi av Anthony Maras. Speltid: 2 tim. 3 min. 7.6/10 

I november 2008 belägrar en grupp terrorister det berömda Taj Mahal Palace Hotel i 
Mumbai, Indien. Bland den hängivna personalen finns den välrenommerade kocken 
Oberoi och den ödmjuke sikhiske servitören Arjun, som väljer att riskera sina egna liv 
för att skydda hotellets gäster. Och medan omvärlden ser på, tvingas ett desperat 
par göra otänkbara uppoffringar för att skydda sitt nyfödda barn. 

Tel Aviv on Fire 

LÖRDAG DEN 29 FEBRUARI 2020 KL. 15.00 

Drama, komedi, romantik från 2018 från Luxemburg, Belgien, Israel, Frankrike i 

regi av Sameh Zoabi. Speltid: 1 tim. 40 min. 6.9/10 

Salam är en 30-årig palestinier som jobbar som assistent på den populära 
palestinska såpoperan Tel Aviv on Fire. Varje dag måste han passera den israeliska 
gränskontrollen för att komma till tv-studion. En dag möter Salam gränsvakten Assi, 
vars hustru är ett stort fan av tv-serien. För att imponera på henne börjar Assi 
involvera sig själv i manusarbetet. Salam inser snabbt att Assis idéer ger honom en 
chans att avancera i sin karriär som manusförfattare. Men han möter motstånd när 
Assis förslag går stick i stäv med såpoperans producenters tankar kring hur tv-serien 
ska sluta. 

Årsmöte direkt efter filmen. 

https://www.imdb.com/title/tt7653254/?ref_=plg_rt_1
https://www.imdb.com/title/tt5461944/?ref_=plg_rt_1
https://www.imdb.com/title/tt5791098/?ref_=plg_rt_1


I Guds namn 

LÖRDAG DEN 14 MARS 2020 KL. 15.00 

Drama, kriminalitet från 2018 från Frankrike, Belgien i regi av François Ozon. 

Speltid: 2 tim. 18 min. 7.3/10 

Alexandre bor i Lyon med sin fru och sina barn. En dag får han reda på att den 
katolske präst som utnyttjade honom som ung fortfarande jobbar med barn. 
Alexandre bestämmer sig för att göra något åt saken, och snart ansluter sig 
ytterligare två av prästens offer, François och Emmanuel. Tillsammans gör trion allt i 
sin makt för att ställa en av världens mäktigaste institutioner mot väggen, samtidigt 
som de bearbetar sina egna barndomstrauman. 

Welcome to Järbo State 

LÖRDAG DEN 28 MARS 2020 KL. 15.00 

Dokumentär från 2012 från Sverige i regi av Annelie Olsson. Speltid: 1 tim. 

14 min. 8.7/10 

En skildring av livet i en bygd där det bor färre personer än i ett höghus. Vi möter 
några synnerligen äkta järboiter i såväl det alldagliga som det extraordinära, där 
både allvar och humor får utrymme. Det går ingen obemärkt förbi att där finns en stor 
kärlek till stora amerikanska bilar och en kämpaglöd för att behålla byskolan – och 
inte minst att man i Järbo ser en konst i att jaga älg. 

Regissören Anneli Olsson kommer på besök 

Mysteriet Henri Pick 

LÖRDAG DEN 4 APRIL 2020 KL. 15.00 

Drama, komedi från 2019 från Frankrike, Belgien i regi av Rémi Bezançon. 

Speltid: 1 tim. 41 min. 6.7/10 

I ett bibliotek i Bretagne hittar en ung förlagsredaktör ett helt makalöst manuskript. 
Hon bestämmer sig för att ge ut boken, som direkt blir en bästsäljare. Men den 
förmodade författaren, den bortgångne pizzabagaren Henri Pick, skrev aldrig något 
mer avancerat än en inköpslista, enligt änkan. Den erkände litteraturkritikern Jean-
Michel Rouche anar att något inte stämmer och bestämmer sig för att, tillsammans 
med Henri Picks dotter Joséphine, undersöka saken närmare. Vem var egentligen 
Henri Pick? 

 

https://www.imdb.com/title/tt8095860/?ref_=plg_rt_1
https://www.imdb.com/title/tt2611254/?ref_=plg_rt_1
https://www.imdb.com/title/tt8263936/?ref_=plg_rt_1


Fisherman’s Friends 

LÖRDAG DEN 18 APRIL 2020 KL. 15.00 

Drama, komedi, musik från 2019 från Storbritannien i regi av Chris Foggin. 

Speltid: 1 tim. 52 min. 6.9/10 

När skivbolagskillen Danny hänger med på en svensexa till den pittoreska kustbyn 
Port Isaac, anar han inte att det ska vända upp och ner på hela hans tillvaro. Plötsligt 
får han i uppdrag att fixa kontrakt med byns sånggrupp, bestående av tio högst 
motsträviga fiskare. Nu ska Fisherman’s Friends traditionella sjömanssånger upp på 
den brittiska topplistan! Byborna skrattar gott åt idén, men snart är hjulen i rullning. 
På vägen förälskar sig Danny i charmiga Alwyn, dotter till en av de råbarkade 
sångarna. Han förstår snart att sammanhållning och ärlighet är viktigare i Port Isaac 
än i London, och plötsligt blir hans galna projekt viktigt på riktigt. Kan han vinna 
Alwyns och bybornas förtroende – och förtjäna det? 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 (14 januari – 31 januari), då endast Swish. Åldersgränsen för 
medlemskap är 15 år och biljetter till enskilda filmer säljs ej. 

https://www.imdb.com/title/tt1648186/?ref_=plg_rt_1

