
Lidköpings Filmstudio våren 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. 
 
The Power of the Dog 
 
LÖRDAG DEN 29 JANUARI 2022 KL. 15.00 
Drama, romantik, västern från 2021 från Storbritannien, Kanada, 
Australien, Nya Zeeland i regi av Jane Campion. Speltid: 2 tim. 
8 min. 
Den karismatiske ranchägaren Phil Burbank inger såväl fruktan som 
respekt hos sin omgivning. När hans bror tar med sig sin nya fru och 
hennes son hem till gården, ger Phil sig i kast med att plåga dem – tills 
han själv finner sig förändrad av kärlekens möjligheter. 

 
 

Barnmorskan 
 
LÖRDAG DEN 12 FEBRUARI 2022 KL. 15.00 
Drama, historia, krig, romantik, thriller från 2015 från Finland i 
regi av Antti Jokinen. Speltid: 1 tim. 59 min. 
Året är 1944 och kriget härjar i Finland. Barnmorskan Helena bor i finska 
Petsamo och längtar bort från den lilla byn och de vidskepliga 
människorna. Hennes räddning kommer klädd i en grå uniform. Från 
den sekunden Helena ser den unge tyskfinske SS-officeren Johannes är 
en sak klar – hon älskar honom. Helena tar ett jobb på ett 
krigsfångeläger i Titovka bara för att vara nära Johannes. För Johannes 
är hon en naturkraft, inte den skelögda barnmorskan som alla andra ser. 
Men kriget finns inte endast omkring dem utan också inom dem.  

 
 
Åren i militären har lämnat djupa sår i Johannes, och 
mardrömmar från förr håller honom vaken om nätterna. Mitt i 
all förstörelse återstår en fråga – vad är de beredda att göra 
för kärleken? 

 

Flykt 
 
LÖRDAG DEN 26 FEBRUARI 2022 KL. 15.00 
Animerat, dokumentär från 2021 från Danmark, Sverige, Norge, 
Frankrike, USA, Spanien, Italien, Storbritannien i regi av Jonas 
Poher Rasmussen. Speltid: 1 tim. 29 min. 
Den sanna historien om Amin, som tvingas konfrontera sitt förflutna för 
att rädda sin framtid. Han flydde från Afghanistan till Danmark som 
ensamresande barn. Nu, som 36-åring, är han en framgångsrik 
akademiker och ska gifta sig med sin pojkvän. Men han har hemligheter 
som hotar att rasera det liv han har byggt upp. För första gången 
berättar han hela sin historia för en nära vän. 

  

 
 
 
 

 



Tryffeljägarna från Piemonte 
Årsmöte efter filmen 
LÖRDAG DEN 5 MARS 2022 KL. 15.00 
Dokumentär från 2020 från Italien, Grekland, USA i regi av 
Michael Dweck, Gregory Kershaw. Speltid: 1 tim. 24 min. 
Djupt inne i Piemonte i Italien letar en grupp äldre män efter den 
ovanliga och dyra vita tryffeln Alba, som har undvikit modern 
vetenskaps försök till odling. De guidas av en hemlig kultur och träning 
som har gått i arv i generationer samt sina älskade och tränade hundar. 
De lever ett enklare liv jämsides med sina lojala djur och sitt perfekta 
land, som taget från en saga. De är fria från mobiltelefoner och internet 
och föredrar att tillaga sin mat och dryck själva, samtidigt som de håller 
sina band till samhället starka. Efterfrågan på vita tryfflar ökar för varje 
år, även när utbudet har minskat. På grund av klimatförändringar, 
avskogning och brist på unga människor som kan föra traditionen vidare 
är 

tryffeljägarnas hemligheter mer eftertraktade än någonsin. 
Men det blir snart tydligt att dessa gamla män döljer något 
mycket viktigare än den eftertraktade delikatessen: 
hemligheten bakom ett rikt och meningsfullt liv. 

 
 

Ash Is Purest White 

 
LÖRDAG DEN 19 MARS 2022 KL. 15.00 
Drama, kriminalitet, romantik från 2018 från Kina, Frankrike, 
Japan i regi av Jia Zhangke. Speltid: 2 tim. 16 min. 
Qiao är förälskad i Bin, en lokal gangster. Under en strid mellan två gäng 
avlossar Qiao ett skott för att skydda honom och döms senare till fem år 
i fängelse. När hon släpps ut, letar hon upp Bin för att ta vid där de 
slutade. Men saker och ting är inte längre vad de har varit … 

 
Litet land 
 
LÖRDAG DEN 23 APRIL 2022 KL. 15.00 
Drama från 2020 från Frankrike, Belgien i regi av Eric 
Barbier. Speltid: 1 tim. 51 min. 
Tioårige Gabriel bor i ett litet land omgivet av stora konflikter. Hans 
barndom i Burundi är, omvärldens slitningar till trots, sorglös och 
äventyrlig. Men när oroligheterna i grannlandet Rwanda trappas upp, 
förändras även Gabriels liv för alltid. 

 

 
Welcome to Järbo State 
 
LÖRDAG DEN 7 MAJ 2022 KL. 15.00 
Dokumentär från 2012 från Sverige i regi av Annelie 
Olsson. Speltid: 1 tim. 14 min. 
I Järbo bor det färre personer än i ett höghus, men det händer desto 
mer. Greven, en självklarhet i bygden, pysslar om sin kära Chevrolet 
Impala –59 med hjälp av bilmekanikern Curt i Vattnebôle. Egon och 
Roland var delaktiga i att Järbo State uppstod en gång i tiden, och de 
ställer upp när det behövs. Kämpaglöden märks då alla går samman när 
nedskärningar hotar byskolan där barnen trivs lika bra som deras 
föräldrar en gång gjorde. 

 
Filmens regissör Annelie Olsson besöker föreställningen. 

 

 

 


