Film har visats i Glava Ordenshus i nära 100 år. År 1922 stod lokalen klar
och 1925 köpte föreningen sin första egna filmprojektor och efter det
förekom biovisning varje vecka. Vi har funnit rapporter om filmvisning
fram till 1987, därefter blev det en paus till vår nuvarande filmklubb
startade 2011.

Pandemin vid årets början och Påsk-helgen i slutet av april gör att
det endast blir fyra filmer under våren.
Kaffe och smörgås serveras efter filmerna.
För att se filmerna måste man vara medlem. Medlemsavgift per
termin är 100 kr och betalas vid första besöket. Kostnaden per
tillfälle är 50 kr, vilket täcker fika o kringkostnader.
Filmerna visas i samarbete med studieförbundet NBV och med
Swedish Film Licens.
Kontakt:
Berit Engqvist 070 340 59 52,
Birgitta Juås 070 252 39 92
Christina Andersson 076 848 34 38
Kjell-Erik Åsberg 070 586 86 85
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A Star is born
Blåsningen
Anna-Karenina
Utvandrarna

A Star is Born, drama/music från 2018. I filmen får
vi möta musikern Jack Maine som blir förälskad i den kämpande artisten Ally. Hon har
precis gett upp drömmen om att slå igenom som sångerska, när hon upptäcks av Jack
som hjälper henne in i rampljuset. Men när Allys karriär äntligen börjar ta fart så Jack
kämpar mot sina inre demoner och deras relation håller på att rasera...
Längd: 130 min Nyinspelning av den klassiska filmen. Skådespelare: Lady Gaga,
Bradley Cooper, Sam Elliott, Dave Chappelle, Antony Ramos

Anna Karenina

Historien utspelar sig under sent 1800-

tal i rysk överklassmiljö och handlar om kärlekens oerhörda kraft, från passionen mellan
två äktenskapsbrytare till bandet mellan en mor och hennes barn. När Anna ifrågasätter
sin äktenskapliga lycka förändras hennes liv dramatiskt och även hennes familj, vänner
och hela omgivning påverkas. Filmen är baserad på Leo Tolstojs klassiska roman.
Längd: 129 min
Nyinspelning rån 2012.
Skådespelare: Kiera Knightley, Kelly Macdonald, Jude Law, Alicia Vikander

Blåsningen, En efterfrågad klassiker gjord med "glimten i ögat"
från 1973 som blev en biosuccé världen över! Tillsammans med Luther Coleman rånar
Johnny Hooker en man som visar sig bära på en enorm summa pengar. Luther blir dock
inte lika förtjust och drar sig ur det hela. För sent står det klart att de rånat en man som
arbetar för den inflytelserike, hårde spelkungen Doyle Lonnegan från New York. När
Hooker finner Luther brutalt mördad, beslutar han sig för att söka upp Luthers kamrat
Henry Gondorff. Gondorff blir chockad över beskedet om Luthers död, och lovar att
utkräva hämnd. Tillsammans planerar de båda att utsätta Lonnegan för århundradets
bluffkupp som sedan sätts i verket!

Längd: 129 min Skådespelare: Robert Redford, Paul Newman, Robert Shaw

Utvandrarna Wilhelm Mobergs historiska
emmigrationsdrama. Karl-Oskar och Kristina träffas när de är ett par år över 20, gifter sig
och bosätter sig i Karl-Oskars föräldragård, som de tar över. Efter mycket problem och
misär tar familjen beslutet att utvandra till Amerika - det stora landet i väster. Det är inte
enbart Karl-Oskar och hans familj från Ljuder socken som beslutar sig för att utvandra till
Den Nya Världen.
Skådespelare: Lisa Carlehed, Tove Lo, Gustaf Skarsgård, Liv Ullman m.fl.

