
PROGRAM
glava filmklubb
hösten 2016
Söndagar 17.00 

25/9 En man som heter Ove
  9/10 Chaplins pojke + kortfilm Skog
23/10 Medicinen
30/10 The Danish Girl
13/11  Så ock på jorden
  4/12 En underbar jävla jul

Kaffe och smörgås ingår och serveras efter filmen. 
Medlemsavgiften per termin är 100 kr. 
Kostnad per gång 50 kr.

Vi kan nu visa film med betydligt bättre kvalitet. Genom pen-
ninggåvor från Westra Wermlands Sparbank och Arvika-Jösse 
Rotaryklubb har vi fått möjlighet att köpa in ny projektor och nya 
högtalare, anpassade för filmvisning.

Kontakt:
Berit Engqvist 070 340 59 52, Birgitta Juås 403 90 
Karin Andréasson 404 75, Henrik Sjöman 076 88 11 091
Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85, Kersti Lundin 070 358 70 86



En man som heter Ove

Dramakomedi

Längd: 116 min

Från år 2015

Ove, 59 år, är radhusområdets 
surmulne och självmordsbenägne 
ordningsman. En dag flyttar Par-
vaneh med familj in mittemot. När 
de backar in i Oves brevlåda blir 
det upptakten till en oväntad vän-
skap och en vändning i den lev-
nadströtte mannens liv.

Filmen vann en Guldbagge för 
bästa manliga huvudroll och 
mask/smink samt  Biopublikens 
pris.
Den har också utsetts av Svenska 
Filminstitutet till Sveriges bidrag 
i Oscarsgalan 2017 för kategorin 
Bästa icke-engelskspråkiga film.

Filmen bygger på Fredrik Back-
mans succéroman

Manus: Hannes Holm 
Regi: Hannes Holm
Aktörer: Rolf Lassgård ,Bahar 
Pars, Filip Berg, Ida Engvoll, Klas 
Wiljergård, Börje Lundberg m fl



Chaplins pojke

Drama, komedi

Längd: 68 min

Från år 1921

Charlie Chaplins första långfilm. 
En hjärteknipande historia som fort-
farande är en av de mest rörande 
skildringarna av en förälder-barn-re-
lation på film. Förvirrad Chaplin blir 
av en slump fosterfar åt en bebis, 
som uppfostras i livets hårda skola 
och sedermera blir hans oskiljaktiga 
hjälpreda. 

Regi: Charlie Chaplin
Aktörer: Charlie Chaplin, Edna Pur-
viance, Jackie Coogan

Skog - en värmländsk betraktelse

Dokumentär

Längd: 30 min

Från år 2006

Fem människor berättar om sitt för-
hållande till skogen ur olika synvink-
lar.
Filmen är en poetisk betraktelse 
som vilar på en stomme av vackra 
bilder och vävs ihop med hjälp av 
folkmusikgruppen Immas musik.

Idé: Eva Thorstensson Landin
Tekniker: Kjell Landin
Fotograf: Bo Lennart Olsson



Medicinen

Dramakomedi

Längd: 114 min

Från år 2014

Johanna arbetar sedan länge på 
modetidningen Dolce Vita och är 
där hunsad av sin chef. Hon har 
konstant dåligt med pengar och 
hennes före detta man har hittat en 
yngre kvinna. Johanna behöver en 
paus. 
I ett försök att få ihop extrapengar 
blir hon försöksperson för en ny 
medicin, som ger oanade biverk-
ningar. 
Snart är hon förändrad och känner 
sig inte längre orolig. Hon tar mer 
plats på arbetet och börjar söka 
efter kärleken.

Regi: Colin Nutley
Aktörer: Helena Bergström,
Ida Engvoll, Peter Eggers, Ewa 
Fröling, Cecilia Forss, Maria Lund-
qvist, Petra Mede m fl



The Danish Girl
Filmen handlar om Lili Elbe, den 
första som genomgick en könskor-
rigering, utförd av en framsynt läkare 
som förstod att Lili varken var stollig 
eller sjuk, bara född i fel kropp. 
Lili, född som Einar Wegener i dans-
ka Vejle och till en början framgångs-
rik landskapsmålare. Han hade en 
osedvanligt förstående livskamrat i 
Gerda Wegener, även hon konstnär 
med inriktning på porträttmåleri och 
någon som inte bara sympatiserade 
med sin partner utan också hjälpte till 
att mejsla fram den kvinna han kom 
att bli. 
Historien är berättad ur Gerdas per-
spekiv.
Rollen görs av Alicia Vikander, som 
belönades med en Oscar för bästa 
kvinnliga biroll.

Filmen är baserad på en bok av Da-
vid Ebershoff.

Regi: Tom Hooper
Aktörer: Eddie Redmayne,
Alicia Vikander, Matthias Schoenae-
rts, Ben Whishaw, Sebastian Koch, 
Amber Heard m fl

Drama, kärlek

Längd: 119 min

Från år 2015



Så ock på jorden

Drama, kärlek

Längd: 144 min

Från år 2015

Filmen är en fortsättning på Såsom 
i himlen och uttspelar sig nio må-
nader senare.
Så ock på jorden kretsar kring den 
musikälskande Lena, som i den ti-
digare filmen hade en relation med 
den hemvändande kände dirigen-
ten Daniel Daréus. 
Byns präst, Stig, har problem med 
vikande kyrkointresse och sitt pri-
vata liv och kommer i denna film 
att få en mer central roll, då kyrkan 
ska restaureras och återinvigas i 
stor stil. 
Då Lena involveras i kyrkomusi-
ken blir det startskottet för en serie 
händelser som återväcker män-
niskornas lust och längtan till liv. 
Samtidigt finns det andra som blir 
provocerade av Lenas idéer och 
arbetsmetoder.

Regi: Kay Pollak
Aktörer: Frida Hallgren, Niklas 
Falk, Lennart Jähkel, Ylva Lööf m fl



En underbar jävla jul

Drama/ komedi

Längd: 108 min

Från år 2015

27-åriga Simon och Oscar har va-
rit ett par i tre år. Tillsammans med 
sin nära vän Cissi har de köpt ett 
”karaktärsfullt” hus i Bromma. Det 
är i stort behov av renovering men 
ett rum på övervåningen har de 
prioriterat. Barnkammaren. Den är 
klar! Cissi är i nionde månaden. 
Vem är pappan? Det kan vara Os-
car ELLER Simon.Tillsammans ska 
trion bilda familj. 
Detta är dock en hemlighet som de 
skjutit på att berätta för sina egna 
familjer i snart ett år. Nu finns det 
ingen återvändo, det kan inte vänta 
längre. Och vilken tidpunkt vore 
mer perfekt än julafton – toleran-
sens högtid. Dagen då alla måste 
älska varandra, och vara snälla 
mot varandra. Jesus födelsedag!

Regi: Helena Bergström
Aktörer: Anastasios Soulis, An-
ton Lundqvist, Rakel Wärmländer, 
Robert Gustafsson, Helena Berg-
ström, Maria Lundqvist  m fl




