
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.

Kaffe/te 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.
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  Green Book, drama/komedi från 2018
Peter Farrellys film ”Green Book” är döpt efter den lilla manual som afro-amerikaner i 
USA kunde följa för att hitta restauranger och motell där de var välkomna under 
eventuella bilresor i mitten på 1900-talet. År 1962, när nattklubbsvärden och utkastaren 
Anthony “Tony Lip” Vallelonga tillfälligt befinner sig utan arbete, går han med på att köra 
musikern Dr. Don Shirley på en tvåmånaders turné i djupaste amerikanska södern. Dr 
Shirley är välutbildad, raffinerad, konstnärlig, talar flera språk, innehar tre doktorstitlar 
och är den hyllade skaparen av en innovativ musikform medan Tony är en jordnära 
vanlig man med djupa band till sin stora familj, en förkärlek till rock’n roll och en egen-
skap att alltid hamna i trubbel… 
Längd: 124 min     Skådespelare: Viggo Mortensen, Mahelshala Ali, Linda Cardellini

 Fishermans friends, komedi/musik/drama, 2019

När skivbolagskillen Danny hänger med på svensexa till den pittoreska kustbyn Port 

Isaac anar han inte att det ska vända upp och ner på hela tillvaron. Plötsligt får han i 

uppdrag att fixa kontrakt med byns sånggrupp, bestående av tio högst motsträviga 

fiskare. Nu ska Fisherman’s Friends traditionella sjömanssånger upp på brittiska 

topplistan! Byborna skrattar gott åt idén, men snart är hjulen i rullning… 

"Fisherman’s Friends" är inspirerad av den verkliga historien om gruppen som gick från 

pubuppträdanden till miljonkontrakt och utsålda arenor

Längd: 106 min Skådespelare: Daniel Mays, Tuppence Middleton, James Purefov, m.fl.

 Bröllopsfotografen, komedi från 2009

Robin är bröllopsfotografen från hålan i Värmland som får uppdraget att plåta ett 

överklassbröllop i Djursholm. Han förälskar sig i brudens syster och försöker göra om sig
för att passa in i den fina världen. Det går väl så där... 

Längd: 112 min     Regi: Ulf Malmros       

Skådespelare: Björn Starrin, Tuva Novotny, Kjel Bergqvist, Johannes Brost
 

 Pianot, drama klassiker från 1993 
Jane Campions sensuella triangeldrama om passion, makt och svek utspelar sig på Nya 

Zeeland på 1850-talet. Den stumma Ada från Skottland har blivit bortgift med 

nybyggaren Alistair. Hon anländer till sitt nya hem tillsammans med sin dotter och sitt 

älskade piano. Men Alistair anser att pianot är för stort i deras hus och det blir stående 

kvar på stranden. Då köper grannen Baines pianot och Ada får tillgång till det saknade 

instrumentet när hon ger Baines pianolektioner. Deras möten utvecklas successivt till en 

erotisk kärleksaffär som får oanade följder…

Längd: 121 min  Skådespelare: Holly Hunter, Sam Neill, Anna Paguin, Harvey Keitel

Reservfilm: MINARI från 2020
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