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Café kl 18

Film kl 19

25 sept
Billy Elliot

6 nov
O brother, where art
thou?

I bakgrunden engelska gruvarbetares kamp, men i förgrunden
en elvaårig pojkes kamp för att
få göra det han vill. En realistisk
saga full av hopp.
S Daldry, Eng, 2000, 1t 50m
Filmcaféet: Information från
styrelsen. Köpa medlemskort.
Förfilm: Music For One Apartment And Six Drummers av J
Stjärne och Ola Simonsson

Våldsamt komisk belysning av
amerikansk landsbygd på trettiotalet. Säregen färg och stämning.
Blues och gospel i ljudspåret.
J och E Cohen, USA 2000, 1t 47m
Filmcaféet besöks åter av Monika
Tunbäck-Hanson, som berättar om
amerikansk kontra europeisk film
och om bröderna Cohen.
Förfilm: I skuggan av en tango av
Mohammed Ghamari

9 okt
Vikarien
En trettonårig flicka får vikariera som lärare i en kinesisk by.
”Nästan dokumentär” med skenbar enkelhet av en stor konstnär.
Guldlejon i Venedig.
Zhang Yimou, Ki, 1998, 1t 46m
Filmcaféet: Andreas Jacobsson,
GU Filmvetenskap, som berättar
om kinesisk och ostasiatisk film.
Förfilm: Confession - en doft av
sanning av Jonas Myrstrand

23 okt
När solen står
som
högst
Vackrare kan en film inte bli!
Vänta inte tills den kommer på
en pluttig videoskärm! Även den
inre, psykologiska handligen
håller högsta klass.
Tran Ahn Hung, Vietnam, 2000,
1t 52m
Filmcaféet. Fika som vanligt.
Årsmöte kl 18.30 i biosalongen.
Förfilm: Mellanspel av Charlie

Tisdagar

Två av systrarna i När solen står som
högst

Filmfestival!
Vi firar tioårsjubileum
lö 13 - sö 14 oktober
Sju filmer och en konsert!
Festivalbiljett 200kr för allt.
Samarbete med Kulturhusets Bio
och Kultur Härryda
Se separat information!
Bli medlem i
Mölnlycke filmstudio!
Köp medlemskort på Mölnlycke
Bibliotek, eller i samband med
visningarna på Mölnlycke Kulturhus. Det kostar 220 kr för sex
filmer. Man kan inte köpa biljetter
till enstaka filmer. Endast medlemskortet gäller som entré
Läs mer på vår hemsida:
www.filmstudion.homestead.com

20 nov
Crouching Tiger,
Hidden Dragon
Fullständigt makalösa, svävande
kampscener med starka kvinnor.
Vackra bilder och österländsk
livsvisdom.
Ang Lee, Ki Ta USA, 2000, 2 tim
Filmcaféet fortsätter vår utbildning i film- och ljudsystem med
Magnus Elm.

4 dec
I andras ögon
Ett lättsamt anslag, borrar sig
mjukt ned i välkända vardagssammanhang och fångar säkert in en
kontrastrik personskildring.
Bra, fransk film.
Agnès Jaoui, Fr, 2000, 1t 52m
Filmcaféet får preliminärt besök
av teves filmkrönikörer Sara och
Fredrik.
Förfilm: Vem blir Göteborgs Lucia
1958? med Lasse Dahlquist ur de
djupa arkiven.

