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Mölnlycke Filmstudio
Våren 2006

Café kl 18

Film kl 19

Tisdagar

OBS! Vårens sista film flyttad till 18 april.
10 jan Million Dollar Baby
Här är boxningen en metafor
för att ta sig ur misären och för
kärleken. 30-åriga Maggie med
framgångsdröm möter tränaren
och fadersgestalten Frankie. En
episk storartad film.

7 mars Min pappa är ingenjör
Läkarparet Natacha och Jeremi
väljer olika vägar att göra rätt:
Praktik i slummen eller på
världsarenan. Om vanmakt och
desperation, insvept i både politiska
och religiösa funderingar.

Clint Eastwood USA 04 2 t 9 m

Robert Guédiguian Fr 04 1 t 48 m

24 jan The Friedmans
Anmärkningsvärd och
fascinerande dokumentär om
hur en pedofilanklagelse ledde
till en familjs sammanbrott.

21 mars Hemligt begär
Laclos kärleksroman Farliga
förbindelser från 1781 har filmats
flera gånger. E J-Yong har gjort
ett bländande konstverk som
kombinerar obönhörlighet med
intensitet i en färgernas fest. En
sedekomedi som övergår i tragedi.

Andrew Jarecki USA 03 1 t 48 m
Förfilm: Mandala av Jenny
Jansdotter Sv 02 10m

7 feb Schultze Gets the
Blues
Schultze är en pensionerad,
enkel man, som är en
överdängare på att spela polka
på dragspel. När han fångas av
bluesen förändras allt...
Tragikomisk film som vann vid
Stockholms filmfestival 2003.
Michael Schorr Ty 03 1 t 50 m
Förfilm: Solkatten av Stina
Bergman Sv 03 7m

21 feb In this world
Dramadokumentär om afganska
flyktingars väg till London. En
återhållen och träffsäker skildring,
bitvis till och med rolig. Vackert,
stramt och poetiskt.
Michael Winterbottom
UK, 03 1 t 28 m
Förfilm: Flytten av Jonas
Bergergård Sv 02 10m

E J-Yong Sydkorea 03 2 t 5 m
Caféprogram
10 jan Köpa medlemskort. Information
om programmet.
24 jan Pedofili, bakgrund och behandling, med anledning av temat i
kvällens film. Elisabeth Kwarnmark,
psykolog i kriminalvården.
7 feb Mats Johnson om film och nyss
avslutad festival.
21 mars Gunnar Häggström
introducerar kvällens film
4 april Midhat Ajanovic om
Animerad film
18 april Medlemsmöte

Bli medlem i
Mölnlycke Filmstudio!
Köp medlemskort på Mölnlycke Bibliotek, eller vid biobesök. Det kostar
250 kronor för åtta filmer. Man kan
inte köpa biljett till enstaka föreställning. Endast medlemskortet gäller
som entré.
Läs mer på vår hemsida:
http://hemvux.hule.harryda.se/
filmstudion

4 april Spirited Away
Denna sagoinspirerade berättelse
om en familj som åker in i en
förtrollad värld ger en garanterat
annorlunda filmupplevelse.
Prisbelönad tecknad film, som
under ytan har ett budskap om
arbetsmoral, mod och uppoffringar.
Hayao Miyazaki Japan 01 2 t 5 m

18 april Lost In Translation
Bob Harris är en amerikansk
filmstjärna, som är i Tokyo för att
spela in reklamfilm för whisky.
På det jättelika lyxhotellet möter
han Charlotte, ung amerikansk
filosofistudent. Hon har följt med
sin man John, som är fotograf, till
Japan. De är båda lika vilsna, men
en vänskap spirar.
Sofia Coppola USA 2003 1 t 41 m
Förfilm: Natan av
Jonas Holmström Sv 03 12 m

