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Glava Filmklubb
Program hösten 2019
Söndagar kl 17.00

 29/9  The Wife
13/10  Ted för kärlekens skull
27/10  I hetaste laget
10/11  All inclusive
24/11  Läkaren på landet
  8/12  Chocolat

Där vi har möjlighet kommer vi att lägga in svensk text på 
filmer med svenskt tal.

Kaffe och smörgås serveras efter filmen.

För att se filmerna måste man vara medlem.
Avgiften per termin är 100 kr. Den betalas vid första
besöket. Kostnaden per tillfälle är 50 kr.
Det täcker fika och kringkostnader.

Filmerna visas i samarbete med studieförbundet
NBV och med Swedish Film Licens.

Kontakt:
Berit Engqvist 070 340 59 52, Birgitta Juås 403 90,
Karin Andréasson 404 75, Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85
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The Wife

Svensk – engelsk – amerikansk 
produktion.

Det är 1992. Joe Castleman har 
svårt att somna. Han är en hyllad 
författare som väntar på att tele-
fonen ska ringa i gryningen. Joe 
är favorit till att få Nobelpriset i 
litteratur. Hans hustru Joan lug-
nar honom med många års rutin 
av att stötta och stödja.
 

Drama
Längd: 1 tim 41 min
Från 2017
Regi:
Björn Runge
Medverkande:
Glenn Close
Jonathan Pryce
Max Irons
Anna Starke
Christian Slater
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Ted – för kärlekens skull
Filmen om en av Sveriges mest 
älskade artister och hans dra-
matiska, kontrastrika och alltför 
korta liv. Ted Gärestads makalö-
sa genombrott saknar motstycke 
i svensk pophistoria. I början av 
70-talet greps Sverige av total 
Ted-feber och hela landet fasci-
nerades av hans glädje, energi, 
talang och fantastiska låtar. Över 
en natt blev han Sveriges första 
riktiga tonårsidol. Filmen är en 
berättelse om en av vår tids störs-
ta kompositörer, hans orubbliga 
relation till brodern Kenneth, till 
musiken och till livet. Teds livsö-
de kom att beröra en hel nation. 
Hans musik har på många sätt 
definierat Svensk pop, med geni-
aliska texter av brodern Kenneth, 
fyllda med liv, kärlek, smärta, 
och hopp.     

Drama
Från 11 år
Längd: 1 tim 54 min 
Från 2017
Regi:
Hannes Holm
Medverkande:
Adam Pålsson
Lotta Ramel
Happy Jankell
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I hetaste laget

När Chicagomusikerna Joe och 
Jerry av en händelse blir vittnen 
till en skottlossning mellan riva-
liserande gäng, hoppar de snabbt 
på ett tåg till Florida, förklädda 
till Josephine och Daphne, två 
nya medlemmar i ett tjejjazzband. 
Förklädnaden fungerar perfekt 
…. Ända tills en kärlekskrank 
sångerska faller för ”Josephine”, 
en gammal playboy förälskar sig 
i ”Daphne” och en maffiaboss 
vägrar att gå på deras bluff! 
7 Academy Awards-nominering-
ar gör ”I hetaste laget” till den 
optimala galenskapsfarsen och 
”en av tidernas bästa filmkome-
dier”.         

 

Komedi
Från 11 år
Från år 2014
Längd: 1 tim 57 min
Från 1959
Regi:
Billy Wilder o 
L A L Diamond
Medverkande:
Marylin Monroe
Tony Curtis
Jack Lemmon m.fl
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All inclusive

En resa till Kroatien med famil-
jen för att fira Ingers 60-årsdag 
lät som en bra idé ända tills Ing-
er kom på sin man med att vara 
otrogen. När charterplanet lyfter 
finns bara en olycklig Inger och 
hennes två vuxna döttrar med 
på resan, ordentliga Malin och 
struliga Tove. Det tar inte lång 
tid innan systrarnas rivalitet om 
mamma utvecklar sig till en täv-
ling om vem som bäst kan trösta 
henne.
All inclusive är en modern kom-
edi om kärlek, lögner och sex, 
syskonrivalitet och en otrohets 
oväntade uppsida.           

 

Komedi
Från 11 år
Längd: 1 tim 33 min
Från 2017
Regi:
Karin Fahlén
Medverkande:
Susanne Reuter
Liv Mjönäs
Jenny Silverhjelm m fl
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Läkaren på landet
I över trettio år har Dr Jean-Pierre 
Werner praktiserat som läkare på 
den franska landsbygden. Han 
är omtyckt av alla och vet allt om 
deras krämpor, och en hel del 
annat också för den delen. Men 
så drabbas läkaren själv av sjuk-
dom och det verkar riktigt illa. En 
kollega vet på råd och sänder en 
läkare för att avlasta Jean-Pierre, 
som accepterar hjälpen ytterst 
motvilligt. Att hon är kvinna och 
att hon ser bra ut är väl okej. Men 
hon är från storstan! Vad vet väl 
hon om hur det går till på landet?  

     

Drama
Från 7 år
Längd: 1 tim 36 min
Från 2016
Regi:
Thomas Lilti
Medverkande:
Francois Cluzet
Marianne Denicourt
Felix Moati
Patrick Descamps m fl
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Chocolat
Chocolat är en amerikansk-brit-
tisk film från 2000, regisserad av 
Lasse Hallström. Handlingen ut-
spelar sig i en fransk by, och fil-
men är baserad på romanen med 
samma namn av Joanne Harris. 

Från år 2000
Drama
Längd: 1 tim 50 min
Från 2000
Regi:
Lasse Hallberg
Medverkande:
Juliette Binoche
Johnny Depp
Lena Ohlin m fl




