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SÖNDAGAR KL. 16.00 - FOLKAN BIO
SEX FILMER VISAS UNDER HÖSTEN TILL ETT MEDLEMSPRIS AV 220 KR.
9 SEPTEMBER

23 SEPTEMBER

Läkaren på landet

Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri

Jean-Pierre har jobbat i 30 år som läkare
på den franska landsbygden. Men när han
själv drabbas av en obotlig hjärntumör
har han svårt att acceptera situationen.
Han är ju läkare. Han blir inte sjuk. Han
behöver ingen hjälp. Regissören Tomas Lilti
har själv studerat medicin vilket säkert
bidrar till att han så väl förmedlar den där
tvetydiga känslan många läkare nog måste
känna.

Frustrerad över polisens oförmåga/ovilja
att finna ledtrådar i jakten på dotterns
mördare tar den ensamstående mamman
Mildred saken i egna händer. Platsen är
ett litet samhälle i amerikanska södern
med påtagliga motsättningar mellan stad
och land, vita och svarta, poliser och minoriteter. Omdebatterat och hyllat drama
om en mors kamp för rättvisa.

Regi: Thomas Lilti
Frankrike 2016, 1 tim 42 min

•

14 OKTOBER
The Nile Hilton Incident

Svensk thriller (språk arabiska, svensk
undertext) med Fares Fares i huvudrollen
som kedjerökande polisofficer. Filmen
utspelar sig i Kairo 2011 under upptakten
till den arabiska våren. Handlingen är löst
baserad på ett uppmärksammat mord på
en libanesisk sångerska. Spåren leder in i
de innersta kretsarna av eliten runt presidenten. En film som fått många priser
och utmärkelser, men som inte får visas i
Egypten.

Regi: Céline Sciamma
Frankrike 2014, 1 tim 48 min

•

En kärleksrelation av det ovanligare
slaget mellan en äldre man och en ung
transkvinna, Marina. När mannen oväntat avlider tror hans familj att Marina har
något med dödsfallet att göra. Istället för
att få sörja sin älskare tvingas hon kämpa
mot myndigheter, fördomar och förödmjukelser. Den avlidnes exfru kallar
henne ”en perversion”. Huvudrollen
spelas av den chilenska operasångerskan
Daniela Vega som själv är trans och har
hyllats för sin insats.
Regi: Sebastián Lelio
Chile m.fl. 2017, 1 tim 44 min

28 OKTOBER
Girlhood
Prisbelönt drama om sextonåriga Marieme
som försöker göra sig fri från en förtryckande barndom och drömmer om ett liv
bortom miljonprogramhusen i Paris förorter. Trött på allt hittar hon gemenskapen
i skolans tuffaste gäng. ”En fantastisk,
levande och segstark skildring av unga
kvinnors försök att hitta det där egna rummet där de kan vara sig själva”, skrev DNs
recensent Helena Lindblad.

Regi: Tarek Saleh
Sverige 2017, 1 tim 50 min

18 NOVEMBER
En fantastisk kvinna

Regi: Martin McDonagh
USA och Storbritannien 2018, I tim 55
min

2 DECEMBER
The Lady in the Van

Filmen bygger på den sanna berättelsen
om Miss Shepherd (spelad av Maggie
Smith), en kvinna med okänt ursprung
som ”tillfälligt” parkerar sin skåpbil på den
kände författaren Alan Bennetts uppfart
vid en gata i London. Hon bor där sedan
under femton års tid. Vad som börjar som
en motvillig tjänst utvecklas till en relation
som kommer att förändra deras liv. Mycket humor, men också vemod och sorg.
Regi: Nicholas Hytner
Storbritannien 2015, 1 tim 44 min

•
INFORMATION
Medlemskort köper du genom att sätta in 220 kr på bankgiro 7832173. (Vi kan inte ta emot kontanter.) OBS Glöm inte att skriva
namn på inbetalaren!
Mer information finns på borgholmsfilmstudio.se. Eller kontakta
Gun Frank, gun.frank@telia.com, tel. 0736 146250.

Filmerna visas i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Gilla oss på Facebook!
@BorgholmsFilmstudio

