Sölvesborgs Filmstudio

Hösten 2018

13/9 kl 16 & 19.00

27/9 kl 16 & 19.00

11/10 16 & 19.00

25/10 kl 16 & 19.00

8/11 kl 16 & 19.00

22/11 kl 16 & 19.00

Välkommen till Sölvesborgs Filmstudio
Filmerna visas på Scala bio
Om oss

Bli medlem

DESIGN: WWW.DUCON.SE, KRISTIANSTAD, 073 223 10 00

Kontakta oss

Föreningen Sölvesborgs Filmstudio visar film varje vår- och hösttermin,
torsdagar kl 16 & 19.00 på Scala Bio i Sölvesborg. Sölvesborgs Filmstudio
är en ideell förening och ansluten till moderorganisationen Sveriges
Förenade Filmstudios (SFF). Syftet är att visa och sprida kunskap om
kvalitetsfilm samt främja intresset för film som konstart.
Medlemskort köps i anslutning till filmvisningarna. Kortet kostar 250 kr
för vuxna respektive 200 kronor för studerande/termin. Medlemskort
gäller antingen 16- eller 19-föreställning. Obs! Vi får bara visa film för
medlemmar och säljer därför medlemskort och inte biljetter. Försäljning
av medlemskort sker i Scala Bios foajé 13/9 kl 15.15 till 16-föreställningen
och kl 18.15 till 19-föreställningen. Läs mer på vår hemsida!
Skriv till; info@solvesborgsfilmstudio.se eller besök vår hemsida,
www.solvesborgsfilmstudio.se.

Missa inte!

Extra film: Ingmar Bergmans Jungfrukällan 4/11 kl 16, under Kulturkalaset!

29/11 kl 16 & 19.00
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SÖLVESBORGS FILMSTUDIO
Filminformation höstens filmer 2018
Phantom Thread

I 1950-talets London befinner sig den
berömde klänningsmakaren Reynolds
Woodcock och hans syster Cyril. De
klär kungligheter, filmstjärnor, arvtagerskor och andra socitetslejon med
exklusiva och distinkta plagg från
The House of Woodcock. Kvinnorna
passerar i snabb revy i Woodcocks
liv, något som stillar den övertygade
ungkarlens behov av både inspiration
och sällskap. Men en dag möter han
den unga och viljestarka Alma som
snabbt blir både en inspirationskälla
och älskarinna. Sakta men säkert
börjar kärleken skapa revor i hans
tidigare så välskräddade tillvaro.
Regi: Paul Thomas Anderson
Medverkande: Daniel Day-Lewis,
Lesley Manville, Camilla Rutherford
Land: USA/Storbritannien, 2017.
Genre: Drama/romantisk. Längd: 2:10.

The Death of Stalin

Brittisk-fransk politisk satir komedifilm. När Stalin plötsligt faller död
ned utbryter kalabalik, men snart
börjar maktkampen på allvar mellan
Beria, Chrustjev och General Zhukov.
Humorstjärnor som Steve Buscemi
(Boardwalk Empire, Fargo), Michael
Palin (Monty Python), Olga Kurylenko
(Quantum of Solace) och Andrea Riseborough (Birdman) gör i en hutlös
fars allt för att ta platsen som hans
efterträdare, i Armando Iannuccis
(Veep, The Thick of It) bitska och hyllade humoresk. Vem ska trumfa sina
kombattanter och nå maktens glans?
Regi: Armando Iannucci.
Medverkande: Andrea Riseborough, Olga
Kurylenko, Jeffrey Tambor, Michael Palin,
Jason Isaacs, Steve Buscemi, Rupert Friend.
Land: Frankrike, Storbr, Belgien, Kanada,
2017. Genre: Komedi. Längd: 1:47.

Under sanden

Filmen handlar om en grupp unga
krigsfångar från Nazityskland som
tvingas gräva upp miljontals landminor med sina bara händer. Filmen
inspireras av verkliga händelser
och berättar om historien om tyska
krigsfångar som skickats för att rensa
landminor i Danmark efter andra
världskriget. Det beräknas att över

2000 tyska soldater, inklusive många
tonåringar, tvingades ta bort minor.
Nästan hälften av dem blev antingen
dödade eller förlorade sina lemmar.
Den nominerades till Nordiska
Rådets filmpris och Oscar som bästa
utländska film.
Regi: Martin Zandvliet.
Medverkande: Roland Moeller, Mikkel
Foelsgaard, Louis Hofmann.
Land: Danmark, Tyskland, 2015.
Genre: Historisk drama, krig. Längd: 1:41.

Saknaden

Vad är ett recept på lycka och hur når
vi dit utan att skada och såra oskyldiga människor? Såra barn? Andrey
Zvyagintsev har återigen lämnat oss
berörda och fundersamma över livet.
Här handlar det om separerande
paret Boris och Zhenya, som har två
saker kvar innan de kan gå vidare
med sina nya liv: Sälja lägenheten och
bråka klart om vem som ska slippa
sonen Alyosha. När denne spårlöst
försvinner blottas ett känslokallt
samhälle där post-sovjetisk tröghet
ersätts med nyrik brackighet. Där
människor är beredda att klättra på
varandra för att nå toppen.
Regi: Andrey Zvyagintsev.
Medverkande: Maryana Spivak,
Aleksey Rozin, Matvey Novikov,
Vladimir Vdovichenkov.
Land: Ryssland, Frankrike, Tyskland,
USA, 2017. Genre: Drama. Längd: 2:07.

Jungfrukällan

Med anledning av Ingmar Bergman
skulle fyllt 100 år visar vi Jungfrukällan från 1960 som extrafilm under
Kulturkalaset söndagen den 4 nov kl
16.00. Detta är en öppen visning för
allmänheten. Pris 50 kr, för medlemmar ingår filmen i medlemskortet.
Åldersgräns 15 år.
Jungfrukällan är en svensk dramafilm från 1960 regisserad av Ingmar
Bergman efter manus av Ulla Isaksson. Den utspelar sig på 1300-talet
där en jungfru, Karin, blir våldtagen
och mördad. Hennes far spelas av
Max von Sydow. Filmen bygger på
folkvisan Per Tyrssons döttrar.
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Regi: Ingmar Bergman.
Medverkande: Max von Sydow, Gunnel
Lindblom, Birgitta Valberg, Tor Isedal,
Birgitta Pettersson. Land: Sverige,
1960. Genre: Drama. Längd: 1:29.

Isle of Dogs

12-årige Atari Kobayashi arbetar för
den korrupte borgmästaren i staden.
När alla hundar i Megasaki City en
dag blir skickade från staden till en
stor soptipp, så tar Atari saken i egna
händer och beger sig i sitt miniatyrflygplan till Trash Island i hopp om att
hitta sin vakthund Spots. Med hjälp
av sina nyvunna byrackor till vänner, påbörjas ett episkt äventyr som
kommer att avgöra framtiden för hela
prefekturen.
Regi: Wes Anderson.
Medverkande: Scarlett Johansson, Bill
Murray, Jeff Goldblum, Evard Norton.
Land: Tyskland, USA, 2018. Genre:
Animerat, äventyr, komedi. Längd: 1:45.

Vad ska folk säga

Sextonåriga Nisha bor i Oslo och lever
ett dubbelliv. Hemma följer hon strikt
familjens pakistanska traditioner, men
med sina vänner lever hon ett vanligt
modernt tonårsliv. När hennes pappa
kommer på henne med att ha en
pojkvän, skickas hon till Pakistan – ett
land där hon aldrig tidigare varit.
Regi: Iram Haq.
Medverkande: Adil Hussain, Ekavali
Khanna, Maria Mozhdah.
Land: Norge, Tyskland, Sverige,
2017. Genre: Drama. Längd: 1:46.

Amatörer

Amatörer är en komedi från 2018 i
regi av Gabriela Pichler. Filmen premiärvisades som invigningsfilm på
Göteborgs filmfestival där den vann
Dragon Award som Bästa nordiska
film. Hon har tidigare regisserat och
skrivit manus till filmen Äta sova dö.
Regi: Gabriela Pichler.
Medverkande: Fredrik Dahl,
Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotter,
Persin Abdulrahman.
Land: Sverige, 2018. Genre: Komedi.
Längd: 1:42.

