Nomadland

Minari

26 sept kl. 15.00

10 okt kl. 15.00

Regi: Chloé Zhao
USA 2020
Speltid 108 min
I filmen får vi följa Fern, en kvinna som, efter den ekonomiska
kollapsen i den lilla staden på Nevadas landsbygd, packar sin bil
och ger sig ut på vägarna för att upptäcka livet utanför det
konventionella samhället, som en modern nomad. I filmen träffar vi
verklighetens nomader, Linda May, Swankie och Bob Wells som blir
Ferns mentorer och vänner under hennes utforskning av det vida
landskapet i västra USA.

Regi: Lee Isaac Chung
USA 2020
Speltid 115 min
Jacob och Monica lämnade Korea för möjligheternas land USA och
har tillbringat några motiga år i Kalifornien där barnen Anne och
David tillkommit. 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 Korea för
att bo hos dem och hjälpa till med barnen. En mästerlig skildring av
en invandrad familj i USA.

En runda till
24 okt kl. 15.00
Regi: Thomas Vinterberg
Danmark 2020
Speltid 115 min
Det finns en teori om att människan är född med en halv promille för
lite. Vi känner alla till att alkohol i blodet öppnar sinnet för
omvärlden, problemen verkar mindre och kreativiteten ökar. Efter
det första glaset flyter samtalen lättare och nya möjligheter öppnar
sig. Martin är gymnasielärare. Han känner sig gammal och trött,
hans äktenskap har gått i stå. Uppmuntrad av teorin inleder Martin
och hans tre vänner ett experiment att ständigt vara
alkoholpåverkade. Om Churchill vann andra världskriget i en tät
dimma av sprit, vad kunde de starka dropparna inte göra för dem
och deras studenter?

The Father
7 nov kl. 15.00
Regi: Florian Zeller
Storbritannien 2020
Speltid 97 min
Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon finns ingen anledning till
oro, han har det bra i sin bekväma våning. Hans dotter Anne ser
dock hur han försvinner in i sin egen värld av minnen och
föreställningar. The Father är en rörande och ögonöppnande
skildring av åldrande och anhörigskap som inte liknar någon annan.
Med Oscarvinnarna Anthony Hopkins och Olivia Colman i
huvudrollerna.

En kvinna bland män
21 nov kl. 15.00
Regi: Mimi Leder
USA 2018

BORGHOLMS FILMSTUDIO

Speltid 120 min
En kvinna bland män är en film om den unga Ruth Bader Ginsburg,
en småbarnsmamma och advokat som kämpar i en värld helt
dominerad av män. Filmen handlar om hennes tidiga kamp för
kvinnors lika rätt i samhället. När Ruth tillsammans med sin man
Marty tar sig an ett banbrytande fall, vet hon att det för alltid
kommer att förändra hur domstolarna och USA ser på
könsdiskriminering. Filmen handlar också om kärleken mellan Ruth
och Marty, ett livslångt äktenskap och partnerskap.

Mysteriet Henri Pick
5 dec kl. 15.00
Regi: Rémi Bezancon
Frankrike 2019
Speltid 100 min
I ett bibliotek i Bretagne hittar en ung förlagsredaktör ett helt
makalöst manuskript. Hon bestämmer sig för att ge ut boken, som
direkt blir en bästsäljare. Men den förmodade författaren, en viss
bortgången Henri Pick, skrev aldrig något mer avancerat än en
inköpslista enligt änkan. Den erkände litteraturkritikern Rouche anar
att något inte stämmer och bestämmer sig för att, tillsammans med
Henri Picks dotter, undersöka saken närmare. Vem var egentligen
Henri Pick? Baserad på David Foenkinos roman.
borgholmsfilmstudio.se
Kontakt Gun Frank, ordförande 0736 14 62 50
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