
PROGRAM
Glava filmklubb
hösten 2018
Söndagar 17.00 

16/9     Tårtgeneralen
30/9     Sameblod
14/10     Certain women
28/10      Three billboards outside Ebbing 

    Missouri
11/11     Avskedsfesten/Farewell party 
25/11      Bad Santa 2

Kaffe och smörgås serveras efter filmen.

För att se filmerna måste man vara medlem. 
Avgiften per termin är 100 kr. Den betalas vid för-
sta 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



Tårtgeneralen

Komedi
Barntillåten

Längd:1 tim 41 min

Från år 2018

Filmen utspelar sig år 1984, då 
tv-programmet Rekord-Maga-
zinet utser Köping till Sveriges 
tråkigaste stad. 
Medan bygden lamslås och 
ett helt land skrattar bestäm-
mer sig Hasse P – nyinflyttad, 
skuldsatt, möjligen alkoholise-
rad – för att motbevisa ”Stock-
holmsjävlarna” genom att 
bygga världens längsta smör-
gåstårta. 
Det blir upptakten till en serie 
befängda händelser.

Regi: 
Fredrik Wikingsson
Filip Hammar

Medverkande:  
Mikael Persbrandt, 
Helena Bergström,
Agnes Lindström 
Bolmgren, Tomas von 
Brömssen m fl



Det är svenskt 1930-tal. Elle 
Marja går på samisk internat-
skola med sin lillasyster och 
ska snart ta över som renskö-
tare i familjen. 
Samtidigt drömmer hon om ett 
annat liv, långt borta från by-
bornas hårda ord och förakt 
och skolans kadaverdiciplin 
och kolttvång.
Allt faller samman efter de ras-
biologiska undersökningarna 
som hålls på skolan och Elle 
Marja bestämmer sig föratt 
lämna allt och bli svensk. 
Hon stjäl sin svenska lärarin-
nas kläder och identitet och 
rymmer till Uppsala – men att 
byta liv visar sig vara mycket 
svårare än hon trodde.

Filmen belönades med en 
Guldbagge.

Sameblod

Regi: 
Amanda Kernell

Medverkande: 
Hanna Alström, 
Anders Berg, 
Katarina Blind, 
Lene Cecilia Spar-
rok, Mia Erika 
Sparrok, 
Maj Doris Rimpi, 
Olle Sarri m fl

Drama
Tillåten från 11 år

Längd:1 tim 53 min

Från år 2017



Certain Women

Drama

Längd:1 tim 47 min

Från år 2017

Fyra kvinnor kämpar mot sina 
mål på den vidsträckta prärien i 
nordvästra USA.
Det amerikanska landskapet 
med dess öppna slätter och 
hägrande bergspass, småstä-
dernas öde gator och lysrörs-
belysta diners är ett utmärkt 
sceneri för en film upptagen 
med avstånd människor emel-
lan.
Kvinnorna passerar i tur och 
ordning i oberoende episoder 
baserade på berättelser av 
författaren Maile Meloy. Deras 
liv snuddar vid varandra, men 
utan någon omvälvande ver-
kan.
Avstånden i Certain women 
handlar till stor del om bristan-
de kommunikation och kanske 
framför allt om att inte bli lyss-
nad på som kvinna

Regi: 
Kelly Reichardt

Medverkande: 
Laura Dern, 
Kristen Stewart, 
Michelle Williams,
Lily Gladstone m fl



Three billboards outside
Ebbing Missouri

Den förtvivlade Mildred Hayes 
är frustrerad över den lokala 
polisens brist på framsteg i att 
hitta hennes dotters mördare.

Hon tar saken i egna händer 
och ställer stadens högt ak-
tade polischef mot väggen på 
ett kontroversiellt sätt, genom 
att sätta upp stora reklam-
skyltar med ett budskap direkt 
riktat mot honom. 
Det blir en kamp mellan Mild-
red och den lokala polisen i 
Ebbing.

Francis McDormand belöna-
des med en Oscar för bästa 
kvinnliga huvudroll.

Drama

Längd: 1 tim 55 min

Från 2017

Regi: 
Martin McDonagh

Medverkande: 
Francis McDormand,
Sam Rockwell,
Woody Harrelson.
Peter Dinklage m fl

,



Avskedsfesten/Farewell party

Dramakomedi

Längd: 1 tim 35 min

Från år 2014

Filmen utspelar sig i Jerusalem.
Max är dödssjuk. 
Hans vän Yehezkel, en äldre 
amatöruppfinnare, bestämmer 
sig för att hjälpa honom att få ett 
slut på lidandet. 
En av hans uppfinningar, en 
dödshjälpsmaskin, lyckas med 
det, och trots att den orsakar 
några komiska missöden, sprids 
snart ryktet om den på ett äldre-
boende. 
Snart vill fler hjälpa sig själva, 
eller en nära anhörig, att dö med 
värdighet. 
En lättsam men också stark kom-
edi om när det är dags att ta far-
väl.

Regi: Tal Granit,
Sharon Maymon

Medverkande: 
Ilan Dar, Hanna Ri-
ber, Raffi Tabor m fl



Bad Santa 2

Komedi

Längd: 1 tim 43 min

Från år 2016

Regi: Mark Waters

Aktörer:  
Billy Bob Thornton, 
Kathy Bates,
Tony Cox, 
Christina Hendricks, 
Brett Kelly m fl

Äntligen är Willie Soke - den 
elakaste tomte världen har 
skådat - tillbaka, och inte har 
han skärpt sig med åren. 

Marcus har släppts ut ur 
fängelset och söker upp Wil-
lie för att presentera en ny 
plan, men Willie har svårt att 
lita på sin kumpan.




