PROGRAM
Måndag 19 september

HÖSTEN 2016

MUSTANG

Regi: Deniz Gamze Ergüven, Turkiet, 2015, 100 min. Drama
Fem föräldralösa tonårssystrar bor tillsammans med sin mormor och morbror i en liten by vid Svarta Havet. När ett rykte växer till oanade
proportioner börjar systrarnas frihet kringskäras. Men upproret bubblar under ytan hos systerskaran som är allt annat än timid.

Måndag 26 september

PEGGY GUGGENHEIM (ART ADDICT)

Regi: Lisa Immordino Vreeland, Italien/USA/England, 96 min. Dokumentär
Peggy Guggenheims röst och kommentarer ger en unikt nära kontakt med en av konsthistoriens mest egensinniga och viljestarka kvinnor.
Hennes fascinerande livsöde är samtidigt en komprimerad kurs i den moderna konstens genombrott på 1900-talet. Peggy Guggenheim var
dess ‘barnmorska’ och en av tidens mest charmerande gestalter.

Måndag 3 oktober

BLAND MÄN OCH FÅR (HRUTÚR)

Regi: Grímur Hákonarson, Island, 2015, 93 min. Dramakomedi
I en isolerad isländsk dalgång lever två bröder. De är fårbönder och grannar – och sedan fyrtio år tillbaka bittra fiender. Varje år tävlar de om
priset för bästa bagge. När så en fruktad sjukdom hotar samtliga får tvingas de ta kontakt med varandra och fatta ett gemensamt beslut …

Måndag 10 oktober

NINOTCHKA

Visning för alla kl. 18.30 i FILMHUSET

Regi: Ernst Lubitch, USA, 1939, 110 min. Komedi
I huvudrollerna: Greta Garbo och Melvyn Douglas. En allvarlig rysk kvinna skickas till Paris för ett affärsuppdrag. Väl där finner hon sig förälskad
i en man vars alla karaktärsdrag hon egentligen avskyr.

Måndag 17 oktober

UNDER SANDEN (UNDER SANDET)

Regi: Martin Zandfliet, Danmark, 2015, 100 min. Drama, historia
Kort efter andra världskrigets slut skickas en grupp unga tyska krigsfångar till den danska västkusten. Deras uppdrag är att desarmera de
tusentals minor som de tyska ockupanterna grävt ner under sanden. Ett stycke glömd historia som blivit stor publikframgång i hemlandet
Danmark.

Måndag 24 oktober

SYSTRARNA (UMIMACHI DIARY)

Regi: Hirokazu Kore-eda, Japan, 2015, 128 min. Drama, komedi
De tre systrarna bor i sin mormors hus vid havet. Till sin fars begravning bjuder de in sin nyfunna halvsyster, tonåringen Suzy, att komma och
bo hos dem. Det är en idé som visar sig förändra livet för samtliga. ”En finstämd syskonhistoria, en hyllning till skönheten och harmonin i det
lilla livet.”

Måndag 31 oktober

HÖSTLOV

Måndag 7 november

KOLLEKTIVET

Regi: Tomas Vinterberg, Danmark, 2015, 111 min. Drama
Erik och Anna är ett par med en dröm. Tillsammans med dottern Freja startar de ett kollektiv i den finare delen av Köpenhamn. Där råder
vänskap, kärlek och sammanhållning fram till den dag när en svår kärleksaffär blir kollektivets stora prövning.

Måndag 14 november

EN VANSINNIG IDÉ (UNE HISTORIE DE FOU)

Regi: Robert Guédiguian, Frankrike, 2014, 134 min. Drama
Paris 1981. Aram, en ung armenisk aktivist spränger den turkiske ambassadörens bil i luften. Gilles, som råkar passera vid fel tillfälle, blir svårt
skadad. Aram flyr till Beirut, men hans mamma besöker Gilles på sjukhuset och ber om ursäkt i sin sons ställe. Men Gilles vill möta Aram…

Måndag 21 november

THE REVENANT

Regi: Alejandro González Iñárritu, USA, 2015, 156 min. Drama, thriller
Är Leonardo DiCaprio död? Nej, han återuppstår varje gång han nästan mördats för att hämnas dem som lämnat honom som just död. En
modern ‘Västern’ i djup snö, en visuell resa i ett mäktigt landskap 1823 i ett oupptäckt USA.

Filmerna visas på GRAND BIO, Lidingö Centrum, måndagar kl. 15.00 och 18.30. Medlemskort för nuvarande medlemmar säljs hos
videobutiken HEMMAKVÄLL i Torsvik med förtur 29 augusti – 11 september. Från 12 september släpps resterande medlemskort till
eftermiddags- och kvällsvisningarna. Medlemskort kostar 350:-, för ungdomar 200:-. Betalning görs kontant.
Kontaktperson: Kerstin Hagrup, ordf. tel 765 12 21, kerstin.hagrup@telia.com
LIDINGÖ FILMSTUDIO är en ideell förening ansluten till SFF, Sveriges Förenade Filmstudios.
Programmet finns på www.lidingofilmstudio.se

