Lidköpings Filmstudio hösten 2022
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 300 kronor och gäller per termin. Köp medlemskort på nätet och hämta vid nästa visningstillfälle.
Medlemskort säljs även i samband med våra filmvisningar (betalning med kontanter eller Swish).
Filmvisingarna äger rum i Folkan 1 (Stenportsgatan 17) på lördagar klockan 15.00. Åldersgränsen för medlemskap är
15 år. Biljetter till enskilda filmer säljs ej.
Mothering Sunday

LÖRDAG DEN 24 SEPTEMBER 2022 KL. 15.00
Drama, romantik från 2021 från Storbritannien, Tyskland i regi av
Eva Husson. Speltid: 1 tim. 44 min.
En vacker vårdag år 1924 ger paret Niven sig av till förlovningslunchen för
grannens son Paul och hans fästmö. Ingen vet att Paul under sju års tid haft
ett hemligt, passionerat förhållande med Nivens unga husa Jane. Innan han
måste gifta sig med en flicka ur sin egen klass, sliter han sig denna dag loss
för ett sista kärleksmöte med Jane. Deras tillvaro är på väg att förändras,
men Jane anar ännu inte hur dagen ska komma att sätta prägel på hela
hennes liv.

Boiling Point

LÖRDAG DEN 1 OKTOBER 2022 KL. 15.00
Drama, thriller från 2021 från Storbritannien i regi av Philip
Barantini. Speltid: 1 tim. 35 min.
Det är julafton och årets svettigaste kväll för de anställda på Jones & Sons,
en av Londons hetaste restauranger. Chefskocken Andy Jones driver på sitt
trimmade köksteam medan stress-nivåerna ökar under det att aftonen
bjuder på allt från nitiska hälsoinspektörer och gnälliga influerare som vill
äta gratis till en tidigare kollega som dyker upp i sällskap med en
tongivande mat-kritiker. Dessutom visar sig dagens leverans av piggvar inte
hålla måttet. Kommer alla att klara sig igenom kvällen med sin mentala
hälsa i behåll?

Filmtjuven

LÖRDAG DEN 15 OKTOBER 2022 KL. 15.00
Drama från 2021 från Indien, Frankrike, USA i regi av Pan
Nalin. Speltid: 1 tim. 52 min.
När lille Samay för första gången får följa med sin far på bio, blir han
alldeles förtrollad. Med ens vet han vad han ska ägna sitt liv åt! Mot sin
konservative fars vilja – fadern tog med sig pojken enbart för att det var en
religiös film som visades – reser Samay i hemlighet till den slitna biografen i
stan även nästa dag, och denna gång visas en desto roligare äventyrsfilm.
Han har inga pengar, men när den snälle biograf-maskinisten känner den
ljuvliga doften från mammas lunchlåda så föreslår han ett byte: mat mot
film. Detta blir början på en vänskap med färg, ljud, ljus, äventyr, fantasi
och skratt som får Samay att skissa upp stora och, ska det visa sig, farliga
drömmar …

Tillfälligheter och fantasier

LÖRDAG DEN 29 OKTOBER 2022 KL. 15.00
Drama, romantik från 2021 från Japan i regi av Ryûsuke
Hamaguchi. Speltid: 2 tim. 1 min.
Den där iskylan när ditt ex har träffat någon och du får höra om det från
den nya. En hämndaktion med oväntade konsekvenser. Ett slumpartat
möte med fel person, som visar sig vara helt rätt.

Murina

LÖRDAG DEN 12 NOVEMBER 2022 KL. 15.00
Drama från 2021 från Kroatien, Brasilien, USA, Slovenien i regi av
Antoneta Alamat Kusijanovic. Speltid: 1 tim. 36 min.
Den kroatiska kusten med det azurblå Adriatiska havet och vita
sandstränder är ett paradis för många. Men tonåringen Julija ser den som
ett fängelse hon vill fly från. Hennes tillvaro styrs i stort och smått av den
despotiske fadern Ante. Han förväntar sig lydnad och upprätthållandet av
en lycklig fasad från såväl dottern som frun Nela. När en gammal vän till
familjen kommer på besök, hamnar han omedelbart i centrum. Far, mor
och dotter projicerar sina planer och önskningar på den charmige
miljonären Javier. Ante vill inspirera honom till att investera pengar i ett
projekt som ska öka kustägornas attraktionskraft för turister. Nela
återupptar den ungdomsflört som hon och Javier tidigare haft. Och Julija
ser i Javier en möjlig flyktväg från sin instängda tillvaro. Spänningen stiger
under den heta solen …

Zalava

LÖRDAG DEN 26 NOVEMBER 2022 KL. 15.00
Drama, skräck från 2021 från Iran i regi av Arsalan Amiri. Speltid: 1
tim. 33 min.
Året är 1978, och i den avlägsna bergsbyn Zalava i Iran är byborna
skräckslagna inför en osynlig fara. De hävdar att en demon hemsöker deras
by och har anlitat en exorcist för att driva bort anden. När den unge
sergeanten Masoud griper exorcisten för bedrägeri, urartar situationen på
grund av bybornas skräck och ilska. Snart befinner sig Masoud i ett påstått
hemsökt hus tillsammans med sin kärlek, den unga läkaren Malihe, där de
omringas av byborna, som alla är övertygade om att demonen finns i huset
…

Memory Box

LÖRDAG DEN 10 DECEMBER 2022 KL. 15.00
Drama från 2021 från Libanon, Kanada, Frankrike, Qatar i regi av
Joana Hadjithomas, Khalil Joreige. Speltid: 1 tim. 43 min.
Maia har lämnat inbördeskriget i Libanon och lever med sin dotter Alex i
Montreal. Plötsligt en jul anländer ett stort paket fyllt med fotografier, brev
och kassettband som Maia en gång i tiden skickade till sin kompis Liza, som
själv hade flytt till Frankrike under 1980-talet. Nu är Liza död och en
Pandoras ask har returnerats till avsändaren. Alex blir mer och mer nyfiken
på sin mammas förflutna och smyger ner till källaren för att försöka förstå
hennes historia.

