Sölvesborgs Filmstudio

Våren 2019

31/1 kl 16 & 19.00

14/2 kl 16 & 19.00

28/2 16 & 19.00

14/3 kl 16 & 19.00

28/3 kl 16 & 19.00

11/4 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 31/1 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.

25/4 kl 16 & 19.00
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SÖLVESBORGS FILMSTUDIO
Filminformation vårens filmer 2019
Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri

Frustrerad över den lokala polisens
brist på framsteg i att hitta hennes
dotters mördare, tar Mildred Hayes
saken i egna händer för att hitta de
ansvariga som utfört det brutala
mordet några månader tidigare. Hon
ställer stadens högt aktade polischef
mot väggen på ett kontroversiellt
sätt, genom att sätta upp stora
reklamskyltar med ett budskap direkt
riktat mot honom. När andreofficer
Dixon blir involverad i utredningen
förvärras situationen och det blir en
kamp mellan Mildred och den lokala
polisen i Ebbing.
Regi: Martin McDonagh
Medverkande: Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage
Land: USA 2018. Genre: Drama, Thriller.
Längd: 1:55.

The Florida Project

Socialrealism och lysande skådespeleri!
I färgsprakande The Florida Project
får vi träffa sexåriga Moonee, som bor
med sin unga ensamstående mamma
Halley på ett ruffigt Florida-motell.
De har alltid ont om pengar, men
Moonees värld är ändå en underbar
plats där bara fantasin sätter gränserna för lek och bus. Den till synes
bistre motellskötaren Bobby ömmar
under ytan för infallsrika Moonee och
hennes små kompisar, som ständigt
skapar huvudvärk för sin omgivning.
Bobby spelas av Willem Dafoe som är
Oscartippad för sin insats.
Regi: Sean Baker.
Medverkande: Brooklynn Prince,
Bria Vinaite, Willem Dafoe.
Land: USA 2017. Genre: Drama. Längd: 1:55.

Cold War

Regissören bakom Ida, Pawel Pawlikowski, berättar den svindlande kärlekshistorien mellan en musiker och
en sångerska, mot en bakgrund av
femtiotalets kalla krig. Kärleken och

musiken förenar dem, men förhållandet försvåras på grund av skillnader
i såväl deras bakgrunder som deras
temperament.
Berättelsen utspelar sig i Polen,
Jugoslavien, Berlin och Paris.
Regi: Pawel Pawlikowski.
Medverkande: Joanna Kulig, Tomasz Kot.
Land: Polen 2018.
Genre: Drama. Längd: 1:24.

Olegs barndom

Simon Lereng Wilmonts prisvinnande
film från Donetsk-regionen i östra
Ukraina låter oss uppleva det krigsdrabbade området genom tioårige
Oleg. Han bor hos sin mormor, och
även om de flesta andra har lämnat
området, har de inga planer på att fly.
Med sin kusin och bästa vän Jarik driver Oleg omkring i den vilda naturen
som omger byn. Barndomens oskuld
sätts på prov, medan kriget sakta
kryper närmare.
Regi: Simon Lereng Wilmonts.
Medverkande: Oleg Afanasyev,
Yaroslav Bendes, Alexandra
Ryabachkina, Olena Bendes.
Land: Sverige, Danmark 2017.
Genre: Dokumentär. Längd: 1:30.

White Sun

Flerfaldigt belönad film, bland annat i
Venedigs filmfestival, från Nepal.
Chandra som är en regimkritisk
partisan återvänder hem till byn för
att begrava sin far. Byn ligger avlägset och isolerad upp i bergen. Väl i
hembyn konfronteras han med både
fysiska, sociala och politiska hinder
för att kunna fullfölja begravningen
av sin far.
White Sun är en humoristisk och
vacker film som tar oss med till en annan kultur och andra vyer.
Regi: Deepak Rauniyar.
Medverkande: Dayahang Rai, Asha Maya
Magrati, Rabindra Singh Baniya. Land:
Nepal 2016. Genre: Drama. Längd: 1:29.
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Gräns

En omänsklig kärlekshistoria.
John Ajvide Lindqvists novell får
nytt liv i Ali Abbasis egensinniga Cannesvinnare.
Tina jobbar vid tullen och har ett
sjätte sinne när det gäller att peka
ut smugglare. Det är nästan som om
hon kan lukta sig till när någon döljer
något. Men när den mystiska Vore
kliver av färjan så tvivlar hon för första
gången på sin instinkt. Hon anar att
han döljer något, men kan inte sätta
fingret på vad. Det är startskottet på
en resa som omkullkastar hela Tinas
tillvaro och slutligen leder till sanningen om vem hon är.
Regi: Ali Abbasi.
Medverkande: Eva Melander, Eero Milonoff,
Jörgen Thorsson, Sten Ljunggren.
Land: Sverige 2018. Genre: Drama.
Längd: 1:48.

Shoplifters

Efter en av sina snattningsrundor
tillsammans med sin son upptäcker
Osamu en ensam flicka som står och
fryser i kylan. De tar hand om henne
och släpper in henne i sin familj. En
familj som trots att de är fattiga och
knappt har mat för dagen ser till att
må bra tillsammans. Men en oväntad
händelse avslöjar gömda hemligheter
och sätter deras sammanhållning på
hårda prov.
Regi: Hirokazu Kore-eda.
Medverkande: Kirin Kiki, Lily Franky.
Land: Japan, 2018. Genre: Drama.
Längd: 2:01.

