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Mölnlycke Filmstudio
Våren 2011 Tisdagar Café kl 17:45 Film kl 19:00
18 januari
Kärlek på italienska
Tilda Swinton har producerat
och gör huvudrollen som
Emma, en rysk kvinna ingift
i överklassfamiljen Recchi i
Milano. Det handlar om kärlek,
mat och maktkamp.

1 mars
Somewhere
Om vår tids kändisdyrkan och de
konsekvenser den kan få för de
berörda. En manlig stjärna undrar
vad han håller på med när han ser
vad som händer med hans relation
till dottern.

Luca Guadagnino It 2009 1h53m

Sofia Coppola USA 2010 1h37m

25 januari
Den fantastiska räven
Animrad film gjord med
den tidkrävande stopmotion-tekniken och
storskådespelarröster.
Actiondrama om natur mot
kultur och med flera teman
inlagda, till exempel far-son.

Wes Anderrson USA 2009 1h26m

8 februari
White Material
Inbördeskrig in ett afrikanskt
land och de vita landägarna
jagas bort, men Marie Vial
(Isabelle Hupert) gör motstånd.
Om vår bristande förmåga att
hantera hotande förändringar.
Filmen pyr av återhållet våld.
Claire Denis Fr 2009 1h45m

22 februari
Bright Star
Passion över konvenansgränserna. Titeln syftar på en
dikt som John Keats skrev till
sin älskade Fanny Brawne.
Jane Campion UK 2009 1h58m

Mikael Persbrandt i Hämnden
av Susanne Bier
Caféprogram och kortfilm
Tyvärr inga kortfilmer i vår. Det är
svårt att hitta kortfilmer i 35 mmformatet. Men snart hoppas vi få
digitalprojektor i salongen.
Caféprogram meddelar
vi efter hand.
Se hemsidan!

Bli medlem i
Mölnlycke Filmstudio!
Köp medlemskort, enklast vid
första filmen eller vid senare
biobesök. Det kostar 270 kronor för
åtta filmer. Man kan inte köpa biljett
till enstaka föreställning. Endast medlemskortet gäller som entré.
Läs mer på vår hemsida:
www.molnlyckefilmstudio.se

22 mars
Du kommer att möta en lång
mörk främling
”En skugga blott, som går och går,
är livet, en stackars skådespelare,
som larmar och gör sig till,
en timmes tid på scenen och sedan
ej hörs av. Det är en saga
berättad av en dåre. Låter stort,
betyder intet.” Ur Macbeth av
Shakespear, filmens motto.
Woody Allen USA/Sp 2010 1h38m

5 april
Hämnden
Prisad film om mobbning, våld
och mansroll. Mikael Persbrandt
är lysande i rollen som läkare som
pendlar mellan ett flyktingläger i
Afrika och sin krisande familj i
Danmark.
Susanne Bier Da 2010 1h57m

19 april
Till det som är vackert
Katarina, 20, längtar från sin enkla
miljö till “det som är vackert” klassisk musik. Passionsdrama som
drar en lans för finkulturen. Alicia
Vikander är en lysande debutant.
Lisbeth Langseth Sv 2010 1h41m

