
Den här filmen har en bakgrund i verkliga händelser. Vi får följa hur det gick när 
en liten grupp lesbianer och bögar beslöt sig för att stödja strejkande gruvarbetare i 
Wales. Tiden är 1984, stålladyn Margret Thatcher regerar och synen på homosexu-
ella var en helt annan än idag.
Udda: När filmen kom 2014 stängdes de sista kolgruvorna i England, i enlighet med 
miljömål antagna i landet.

8 september

Pride
Regi:  
Matthew Warchus

År: 2014
Speltid: 119 min

17 november

Jag är Ingrid
Regi:  
Stig Björkman

År: 2015 Speltid: 114 min

Ett dokumentärdrama som baseras på 
material som Ingrid Bergman samla-
de under sitt liv. Hon fotograferade,  
filmade i smalfilmsformat, samlade 
ariklar och skrev dagböcker. Regis-
sören har sammanställt och klippt 
samman och låter Alicia Wikander 
vara Ingrids berättarröst i den här 
spännande filmen om en av våra stora 
på vita duken. Udda: Dottern Isabella 
Rosellini var en av initiativtagarna till 
den här filmen.

Hö s t p ro g ra m  2 0 1 5

Film är bäst på bio
Marks filmstudio är en förening som 
tllhör Sveriges Förenade Filmstudios. 

Vårt mål är att visa filmer som du 
inte visste att du  behövde se. 

Efter tre års verksamhet är vi nu 
drygt 180 medlemmar som trivs med 
att gå på bio, umgås före och efter 
föreställningarna och få en upplevel-
se som sitter kvar länge.

Medlemmar får ett medlemsbrev och 
erbjudanden om rabatter och andra 
filmvisningar.

Filmvisningen  
startar kl 19.00 tisdagar

Vi visar våra filmer  
på Kulturhuset i Skene

Medlem 200 kr/säsong

Vi berättar mer på:  
marksfilmstudio.blogspot.se
Facebook: marks filmstudio



22 september 

Girighetens pris
Regi:  
Paolo Virzì
År: 2013
Speltid: 111 min

Den här filmen är en spännande thril-
ler som utspelas i Norditalien, mot en 
fond av den begynnande finanskri-
sen. Två familjers öde knyts samman 
genom en tragisk trafikolycka. Hur 
gick det till och vem var det som satt 
bakom ratten? 
Udda: En rak översättning av den ita-
lienska titeln blir Humankapitalet.

6 oktober

Whiplash
Regi:  
Damien Chazelle

År: 2014
Speltid: 107 min

En ung man vill bli berömd jazztrummis och får utstå mycket för att nå dit. Hans 
lärare och mentor är stenhård i sin strävan mot att leda sina unga musiker till per-
fektion. Filmen ställer frågan om det egentligen är möjligt att träna sig till toppen, 
eller om det också måste finnas en begåvning i botten.
Udda: Hela filmen spelades in på bara 19 inspelningsdagar.

20 oktober

Revolten
Regi: 

Kornél Mundruczó
År: 2014

Speltid: 121 min

3 november

Svenskjävel
Regi:  

Ronnie Sandahl

År: 2014
Speltid: 97 min

23-åriga Dino flyr ungdomsarbetslöshetens trista tillvaro i Sverige, för att bli lycklig 
som ungdomsarbetande i det nyrika Oslo. Men paradiset uteblir. Dino fastnar i en 
ond spiral av tillfälliga och trista servicejobb, blandat med hårt festande. Men som 
barnflicka i en medelklassfamilj kräver verkligheten att hon finkalibrerar sin inre 
kompass i livet.
”-Sverige gillar Norge. Vi ser på er som en utvecklingsstörd kusin som vunnit på 
lotto.”
Udda: Ronnie Sandahl blev 2007 utnämnd till årets landsbygdsförfattare av Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

13-åriga Lilli har en hund av blandras, en sorts hundar som inte gillas av myndighe-
terna och därför skall registreras och beskattas. Under filmens gång får vi följa hur 
Lillis hund som hamnar hos en elak hunduppfödare, förvandlas och hur hundarna 
agerar för rättvisa. Filmen innehåller starka scener 
Udda: 274 hundar deltog i inspelningen, vilket är nytt världsrekord i en spelfilm.


