
PROGRAM
Glava fi lmklubb 
Våren 2019
Söndagar 17.00 

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
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Skenbart

Skenbart
Slumpartade möten och 
oväntade förvecklingar styr 
skeendet i Skenbart - där 
ingenting är av nödvändighet 
vad det synes vara... Året är 
1945. Ombord på tåget mellan 
Stockholm och Berlin befinner 
sig en brokig samling 
passagerare. En misslyckad 
författare som bara vill göra 
gott - men istället orsakar en 
massa elände. En 
hemvändande soldat, som 
håller humöret på topp, trots 
en ruskig otur. Ett ständigt 
trätande bögpar. En läkare 
som smider lömska 
mordplaner tillsammans med 
sin älskarinna. Tåget och dess 
passagerare rusar fram under 
överinseende av en nitisk 
konduktör. som gör tappra 
försök att bringa ordning i 
detta kaos...

Komedi
Från 11 år
Längd: 1 tim 37 min
Från 2003
Regi:
Peter Dalle
Medverkande:
Gösta Ekman
Robert Gustafsson
Lena Nyman m fl.



Fyren mellan 
haven

Tom Sherbourne, en 
fyrvaktare, och hans fru Isabel 
lever vid kusten i västra 
Australien. En dag hittar de en 
död man och ett ensamt 
spädbarn i en livbåt som blivit 
uppspolad på stranden. De 
bestämmer sig snabbt för att 
ta sig an den lilla flickan som 
sitt eget barn. Några år hinner 
passera innan de stöter på en 
kvinna som har förlorat sin 
dotter och sin man till sjöss 
under samma tid som Tom 
och Isabel hittade sin baby...

Drama
Från 11 år
Längd: 2 tim 8 min
Från 2016
Regi:
Derek Cianfrance
Medverkande:
Michael 
Fassbender
Alicia Vikander
Rachel Weisz m fl.



100 steg från 
Bombay till 
Paris

"100 steg från Bombay till Paris" 
utspelar sig i södra Frankrike där 
en nyinflyttad indisk familj 
öppnar en indisk restaurang bara 
30 meter (100 foot) från en 
restaurang belönad med en 
stjärna i Michelin-guiden. En 
kulinarisk kamp påbörjas mellan 
restaurangerna och utmanar 
familjekänsla, lojalitet och kärlek. 
Feelgood komedi regisserad av 
Lasse Hallström - baserad på 
den bästsäljande boken "En 
fransk curry" av Richard Morais.

Komedi
Från 11 år
Från år 2014
Längd: 1 tim 57 
min
Regi:
Lasse Hallström
Medverkande:
Helen Mirren
Rohan Chand
Manish Daval m fl.



Hip, Hip Hurra

Skagen i Danmark i slutet av 
1800-talet. Konstnären Sören 
Kröyer har kommit till 
konstnärsparet Anna och 
Michael Ancher för att måla - 
och för att leva. Kring honom 
samlas så småningom 
konstnärer och även andra 
människor. Det går honom 
väl i händerna och han gifter 
sig med den vackra Marie, 
han blir allt rikare och mer 
berömd. Men Marie orkar inte 
växa med honom. Hon möter 
den svenske kompositören 
Hugo Alfvén och lämnar 
Skagen med honom.

Drama
Från 11 år
Längd: 1 tim 46 min
Från 1987
Regi:
Kjell Grede
Medverkande:
Stellan Skarsgård
Lene Bröndum
Pia Vieth 
Helge Jordal
Morten Grunwald
Stefan Sauk m fl

,



Svinalängorna

En gripande, vacker och mörk 
historia om en ung kvinnas 
konfrontation med sina minnen 
från en trasslig och dramatisk 
barndom, om hennes sorg över 
sin förlorade barndom och 
kampen om att våga går vidare. 
SVINALÄNGORNA är baserad 
på den August-prisbelönade 
romanen med samma namn av 
Susanna Alakoski.

Drama
Från 15 år
Längd: 1 tim 36 
min
Från 2010
Regi:
Pernilla August
Medverkande:
Noomi Rapace
Ola Rapace
Tehilla Blad
Outi Mäenpää
Ville Virtanen



Drama

Längd: 1 tim 41 min
Från 2017
Regi:
Björn Runge
Medverkande:
Glenn Close
Jonathan Pryce
Max
Irons
Anna Starke
Christian Slater

The Wife

Svensk – engelsk – 
amerikansk produktion.
Det är 1992. Joe Castleman 
har svårt att somna. Han är 
en hyllad författare som 
väntar på att telefonen ska 
ringa i gryningen. Joe är 
favorit till att få Nobelpriset i 
litteratur. Hans hustru Joan 
lugnar honom med många 
års rutin av att stötta och 
stödja.




