
Lidköpings Filmstudio Hösten 2021                    

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. 
 

Farväl fårskallar 
LÖRDAG DEN 9 OKTOBER 2021 KL. 15.00 
Drama, komedi från 2020 från Frankrike i regi av Albert Dupontel. Speltid: 
1 tim. 27 min. 
 
När den 43-åriga hårfrisörskan Suze Trappet drabbas av svår sjukdom, 
fattar hon ett beslut: hon ska till varje pris spåra upp barnet som hon 
tvingades lämna ifrån sig vid 15 års ålder. Under sin alltmer desperata 
kamp mot den snåriga byråkratin möter hon den utbrände och 
livskrisande 50-åringen JB och monsieur Blin, en överentusiastisk men 
blind arkivarie. Den udda trion ger sig ut på en hysteriskt rolig och kaotisk 
resa genom staden på jakt efter Suzes förlorade barn. 

 
 

Quo vadis, Aida? 
LÖRDAG DEN 16 OKTOBER 2021 KL. 15.00 
Drama, historia, krig från 2020 från Bosnien och Hercegovina, Österrike, 
Rumänien, Nederländerna, Tyskland, Polen, Frankrike, Turkiet, Norge i 
regi av Jasmila Zbanic. Speltid: 1 tim. 45 min. 
 
Bosnien, juli 1995. Aida jobbar som översättare åt FN i den lilla staden 
Srebrenica. När den serbiska armén övertar staden, söker tusentals 
medborgare skydd i FN-lägret, bland dem Aidas man och två söner. Alla 
får inte plats och situationen blir alltmer kaotisk. Från sin position som 
tolk åt ledningen hör och ser Aida vad som är på väg att hända. Men hur 
långt kan hon gå för att rädda sin egen familj?  

 
Charlatan 
LÖRDAG DEN 6 NOVEMBER 2021 KL. 15.00 
Drama, historia från 2020 från Tjeckien, Polen, Irland, Slovakien i regi av 
Agnieszka Holland. Speltid: 1 tim. 58 min. 
 
Örtläkaren Jan Mikolášek diagnostiserar och botar både fattiga 
människor och inflytelserika politiska figurer med hjälp av sin intuition 
och goda kännedom om växtriket under Europas krigstid och 
efterkrigstid. I takt med att Mikolášek blir alltmer framgångsrik och 
uppmärksammad för sina förmågor börjar både den nazistiska och den 
kommunistiska regimen att fatta intresse för den okonventionelle 
helaren, och han utsätts för prövningar av de totalitära statsmakterna.  
 
 

 



Minari 
LÖRDAG DEN 20 NOVEMBER 2021 KL. 15.00 
Drama från 2020 från USA i regi av Lee Isaac Chung. Speltid: 1 tim. 55 
min. 
 
Jacob och Monica har lämnat Sydkorea för USA, möjligheternas land. De 
har tillbringat några motiga år i Kalifornien, där barnen Anne och David 
tillkommit, och nu går familjens flyttlass till Arkansas landsbygd, där 
Jacob vill försöka sig på att odla koreanska grönsaker. Monica gillar inte 
sin nya tillvaro i en sliten gammal villavagn och ser fram emot att hennes 
mamma Soonja snart ska komma från Sydkorea för att bo hos dem och 
hjälpa till med barnen. Det visar sig att rappkäftade Soonja med sina 
egenheter ibland är till mer besvär än hjälp, och sjuårige David tycker 
ofta att mormor är pinsamt koreansk. Men den amerikanska vischan är 
en främmande värld där en udda familj kan svetsas samman för att de är 
annorlunda, samtidigt som de hittar oväntade vänner på vägen. 

 

 
First Cow 
LÖRDAG DEN 4 DECEMBER 2021 KL. 15.00 
Drama, västern från 2019 från USA i regi av Kelly Reichardt. Speltid: 2 
tim. 2 min. 
 
Den tystlåtne men skicklige kocken Cookie har tagit sig västerut till 
Oregon i sällskap med några skräniga pälsjägare. Han avviker från 
gruppen efter mötet med en kinesisk invandrare, King-Lu, som även han 
är på jakt efter lyckan. Tillsammans startar de en liten men framgångsrik 
affärsverksamhet genom att baka med stulen mjölk från områdets första 
och enda ko.  

 

De bästa åren 
LÖRDAG DEN 11 DECEMBER 2021 KL. 15.00 
Drama från 2020 från Italien i regi av Gabriele Muccino. Speltid: 2 tim. 14 
min. 
 
En berättelse om vänskap och kärlek under fyra decennier i Italien. Tre 
barndomsvänner gör allt tillsammans, men så träffar de en kvinna som 
ska komma att förändra vart och ett av deras liv – för alltid. 

 

 
Filmvisningarna äger rum i Folkan 1 (Stenportsgatan 17) på lördagar klockan 15.00.  
Åldersgränsen för medlemskap är 15 år. Medlemskortet kostar 300 kronor. Du kan köpa medlemskort i anslutning  
till våra filmvisningar. Nytt för i år är att du kan köpa medlemskort online, mer information om hur du går tillväga 
finns på vår webbplats. OBS, biljetter till enskilda filmer säljs ej. 
https://www.lidkopingsfilmstudio.se/                                
https://www.facebook.com/lidkopingsfilmstudio 


