PROGRAM
Måndag 3 feb

VÅREN 2014

PHILOMENA

Regi: Stephen Fry, UK, 2012?; 98 min. Drama
Danmarks unga drottning, Caroline Mathilde, bortgift med den sinnesjuke kungen, Christian VII, blir förälskad i sin läkare Johan Struensee.
Tillsammans satsar de under två intensiva år på radikala reformer. Men reaktionen slår tillbaka... Dansk 1700-talshistoria i ett kostymdrama
med passion, humor och spänning. Oscarsnominerad.

Måndag 10 feb

ÅTERTRÄFFEN

Regi: Anna odell, Sverige, 2013; 89 min. Drama
I januari 1994 försvann 13-årige Nicholas spårlöst från sitt hem i Texas. Fyra år senare dyker Nicholas upp som son i en spansk familj. Han är
mörkhårig, har bruna ögon och talar med fransk accent. Men 13-årige Nicholas Bacelay var amerikan med blå ögon. Så vem är egentligen
denne unge man? En skrämmande, förbluffande och alldeles sann historia där fakta och fiktion blandas.

Måndag 17 feb

LORE

Regi: Cate Shorland, 2012, Australien; 109 min. Drama
Den otroliga berättelsen om Rodriguez , 70-talets största amerikanska rockikon, som gick under jorden, försvann och föll i glömska. Malik
Bendjelloul spårade honom från Detroits nattklubbar till apartheidsmotståndets Sydafrika. En film om hopp, inspiration och om musikens
kraft. Filmen har fått en mängd internationella priser och är Oscarsnominerad, den första svenska dokumentären på 60 år!

Måndag 24 feb

----------

Sportlov

Måndag 3 mars

INGEBORG HOLM

Visas i Filmhuset

Regi: Sverige, 19xx; 93 min. Drama
Selma Lagerlöfs klassiska novell delvis inspelad i Lidingö-ateljéerna, följs nära i filmen, som mötte stor nationell och internationell framgång.
Mästerfotografen Julius Jansons inspirerande ljussättning fascinerar än i dag ..

Måndag 10 mars

ARGO

Regi: Mikael Haneke, Frankrike/Österrike/Tyskland, 2012; 127 min. Drama

Anne och Georges är pensionerade musiklärare med en dotter som bor utomlands. Anne drabbas av en stroke som gör henne
förlamad. Mannen väljer att ta hand om henne i deras hem ända fram till det oundvikliga slutet. En film om kärlek, åldrande och
död. Oscarsnominerad.

Måndag 17 mars

INTE BARA HONUNG

Regi: Giorgos Lanthimos, Grekland 2011; 94 min. Drama

Dogtooth visar vilket starkt förtryck kärnfamiljen kan utöva.. Föräldrarna låser in sina tre halvvuxna barn i en villa med trädgård
och pool . Barnen känner inte till något om världen utanför men längtar allt mer ut. Den skyddande bubbla som omger dem
hotar att kollapsa…

Måndag 24 mars

TEY

Regi: Alain Gomis, 2012, Senegal; 86 min. Drama
Alain Gomis, Senegal/Frankrike, 2012. FÖRHANDSVISNING
Satché slår upp sina ögon. Det är sista dagen i livet och han vet det. Vad gör man med de sista timmarna av sitt liv? Genom Satchés ögon ser vi
familjen, frun, barnen, vännerna, älskarin-nan, åldringarna. En stark emotionell film som på ett mästerligt sätt knyter ihop tid och rum.

Måndag 31 mars

PINA

Regi: Win Wenders, 2012, Tyskland; 103 min. Drama. 3-D.

20-åriga Rasa. arbetar på fabrik och bor med sin pappa.. Jobbet ger henne gemenskap och trygghet - ända tills hon varslas om
uppsägning. Arbetslöshet, immigration och landsbygdens avfolkning i en film med humor och värme. Fick publikens pris vid
filmfestivalen i Venedig 2012
-------------

Måndag 7 april

LINCOLN

Regi: Paul Thomas Anderson, USA, 1999; 188 min. Drama
Los Angeles, San Fernando - nutid. Filmen följer nio människor under ett dygn när deras parallella handlingar vävs samman. Är möten och
människoöden som sammanlänkas enbart beroende av slumpen? Filmen har vunnit 80 internationella priser .
Filmerna visas på GRAND BIO, Lidingö Centrum, måndagar kl 18.30. Medlemskort för tidigare medlemmar och ungdom, 15-20 år, säljs
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fr o m 20 jan i videobutiken HEMMAKVÄLL i Torsvik. Lös ut medlemskortet före den 27 jan då nya medlemmar får köpa kort. Kölista för
nytt medlemskap finns fr o m 27 jan. Medlemskort kostar 350:-, för ungdomar 200:-. Kontaktperson: Kerstin Hagrup, ordf., tel: 765 12 21.
LIDINGÖ FILMSTUDIO är en ideell förening och är ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.

