
PROGRAM
glava filmklubb
hösten 2015
Söndagar 17.00 i ojämna veckor

27/9 Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk
11/10 Hotell Marigold (Den första filmen)
25/10 En enkel till Antibes
8/11 Saving Grace
22/11 Taxi Driver
6/12 Midvinterduell + Den tatuerade änkan

Kaffe och smörgås serveras efter filmen, utom 
6/12 då vi fikar mellan filmerna.
För att se filmerna måste man vara medlem. Av-
giften per termin är 100 kr. Den betalas vid första 
besöket.
Kostnaden per tillfälle är 50 kr. Det täcker fika 
och kringkostnader.

Kontakt:
Berit Engqvist 421 01, Birgitta Juås 403 90 
Karin Andréasson 404 75, Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85, 
Kersti Lundin 070 358 70 86



Filip & Fredrik presenterar
Trevligt folk

Dokumentär

Längd: 92 min

Från år 2015

Som första afrikanska lag nå-
gonsin har Somalia precis an-
mält sig till bandy-VM. De unga 
spelarna bor dock inte i Soma-
lia. De bor i Borlänge. Och ing-
en av dem har någonsin stått 
på ett par skridskor. VM i Sibiri-
en börjar om sex månader. Nå-
gon tycks ha tänkt väldigt långt 
utanför boxen.
I ett Borlänge där främlings-
fientlighet fått fäste följer vi hur 
bandysatsningens initiativta-
gare Patrik Andersson, en färg-
stark lokalprofil försöker driva 
projektet framåt. 17 unga män 
som alla flytt sitt hemland och 
börjat om. Bredvid dem finns 
lagledaren Mursal Isa. Målbil-
den är tydlig; att gå från noll 
till någonting. Och att efter sex 
månader stå på en bandyplan i 
Sibirien.
Filmen visades i riksdagen i 
mars. Den får världspremiär vid 
Göteborg Film Festival 2015.

Filmidé: Filip & Fredrik
Regi: Karin af Klintberg, An-
ders Helgeson



Hotell Marigold

Dramakomedi

Längd: 124 min

Från år 2011

En grupp brittiska pensionärer 
med olika bakgrund får ett fan-
tastiskt erbjudande: att spen-
dera resten av sina liv på ett 
nyrestaurerat lyxhotell i Indien, 
Marigold hotell i Jaipur. Hotel-
let är inte fullt så lyxigt som det 
annonserades, men det börjar 
ändå bli charmade av det. De 
får alla uppleva olika sidor av 
Indien, och av hur det är att 
vara gammal. 
Baserad på romanen ”These 
Foolish Things” av Deborah 
Moggach från år 2004.

Regi: John Madden
Aktörer: Judi Dench, Tom 
Wilkinson, Maggie Smith, Bill 
Nighy, Penelope Wilton, Dev 
Patel m fl.



En enkel till Antibes

Drama

Längd: 204 min

Från år 2011

Änklingen George har fått nog 
av sin hemhjälp Maria som stjäl 
hans saker och sina vuxna barn 
som försöker sälja hans hus 
och komma över pengarna.
Han bestämmer sig för att över-
raska dem med ett motdrag 
som får alla att rannsaka sina 
liv. George packar en väska och 
drar iväg på en svindlande resa. 
Han färdas genom sitt förflutna 
mot sina drömmars mål i en film 
om livet utan returbiljett.

Regi: Richard Hobert
Aktörer: Sven-Bertil Taube, 
Dan Ekborg, Malin Morgan, Re-
becka Fergusson m fl



Saving Grace
När Grace blir änka, upptäck-
er hon att hennes man inte 
bara haft en älskarinna under 
många år, han har också belå-
nat det herrgårsliknande huset 
och gjort slut på hela deras 
förmögenhet. 
För att rädda huset från exeku-
tiv aktion, måste hon finna en 
lösning. 
Grace har hand med växter 
och brukar delta på trädgårds-
mässor.Hennes trädgårdsmäs-
tare ber henne förbarma sig 
över några tynande plantor av 
illegalt slag: Han har en plan 
för hur de ska försörja sig!

Regi: Nigel Cole
Aktörer: Brenda Blethyn, Craig 
Ferguson, Martin Clunes, Tché-
ky Karyo, Valerie Edmond, Dia-
na Quick, Leslie Phillips, Clive 
Merrison, Tristan Sturrock, Bill 
Bailey, Phyllida Law m fl

Komedi

Längd: 93 min

2000



Taxi Driver

Psykologisk thriller

Längd: 114 min

Från år 1976

Taxichauffören Travis, som är 
vietnamveteran har så vidriga 
upplevelser i bagaget att han 
förvandlats till en sömnlös 
enstöring. Han beslutar sig 
för att ta itu med det förfall 
han ser omkring sig. Paul 
Schraders manus om en taxi-
chaufförs personliga helvete i 
New Yorks ensamhet byggde 
på den misslyckade atten-
tatsmannen Arthur Bremers 
dagböcker. 
Den dystra realismen och 
de kallblodiga våldsscener-
na markerade något nytt i 
1970-talets film.

Regi: Martin Scorsese
Aktörer: Harvey Keitel, Jodie 
Foster, Robert De Niro, Peter 
Boyle, Albert Brooks, Cybill 
Shepherd, Leonard Harris, 
Diahnne Abbott, Frank Adu, 
Victor Argo, Martin Scorsese 
m fl



Lars Molin:

Midvinterduell +
Den tatuerade änkan

TV-film
Längd: 52 min
Från år 1983

Midvinterduell
Vi får följa en vendetta mellan 
småbrukaren Egon Lundin och 
Statens Vägverk rörande en 
mjölkpall. Det handlar om en 
fri man som inte böjer sig i en 
fråga som kan tyckas vara en 
skitsak. 
Aktörer:  Ingvar Hirdvall, 
Mona Malm, Tommy Johnsson                        
m fl  

Den tatuerade änkan
 I centrum står den drygt 60-åri-
ga kvinnan Ester, som lever i 
ett mindre lyckat äktenskap där 
hon förväntas sköta arbete och 
hem samt vara en god mormor 
och farmor. Men hon får ett arv 
och har plötsligt en stor egen 
lägenhet och mycket pengar. 
Det  ger henne möjlighet till 
uppbrott och att börja sitt liv på 
nytt.  
Aktörer: Mona Malm, Sven 
Wollter, Jan Malmsjö, Ingvar 
Hirdvall, Erland Josefsson m fl                                                     

Komedi
Längd: 99 min
Från år 1998




