
Torsdag 1 oktober 
Produktion: Frankrike, 2018 
Regissör: François Ozon 
Medverkande: Melvil Poupaud,  
Denis Ménochet, Swann Arlaud 
Speltid: 2 h 17 min 

Torsdag 3 december 
Produktion: Frankrike, Algeriet, 2019 
Regissör: Mounia Meddour 
Medverkande: Lyna Khoudry, Shirine 
Boutella, Amira Hilda Douaouda, Yasin 
Houicha, Zahra Manel Doumandji 
Speltid: 1 h 48 min 
 
 

Hjo Filmstudio är en ideell 
förening med syfte att främja 
intresse för film i konstnärligt och 
allmänkulturellt avseende.  

Medlemskortet kostar 180 kr för hösten 
2020 och gäller som entrébiljett till alla 
tre filmerna. Enklast blir du medlem 
genom att gå till en av våra filmvisningar. 
Där kan du, via Swish eller kontant, köpa 
medlemskort. Inga enskilda biljetter säljs. 
Filmerna visas på biografen i 
Medborgarhuset Park. 

HJO FILMSTUDIO VISAR HÖSTEN 2020 
Tre filmer för 180 kr! Klockan 19.00 på Medborgarhuset Park. 

Torsdag 5 november 
Produktion: Sverige, 2020 
Regissör: Mårten Klingberg 
Medverkande: Rolf Lassgård, Hedda 
Stiernstedt, Lena Endre, Klas Wiljergård 
Speltid: 1h 50 min 

I Guds namn - Grâce à Dieu, visas den 1 oktober, kl. 19.00 
Alexandre bor i Lyon tillsammans med sin fru och barn, en dag får han reda på 
att den katolska präst som utnyttjade honom som ung än idag jobbar med 
barn. Alexandre bestämmer sig för att göra något åt saken och snart ansluter 
sig ytterligare två av prästens offer, François och Emmanuel. Tillsammans gör 
trion allt i sin makt för att ställa en av världens mäktigaste institutioner mot 
väggen samtidigt som de bearbetar sina egna barndomstrauman. 

Min pappa Marianne, visas den 5 november, kl. 19.00 
Efter att ha brutit upp med pojkvännen återvänder Hanna, 28, till Alingsås för 
ett vikariat på lokalnyheterna. När hennes älskade pappa, prästen med det 
stora skägget, avslöjar att han egentligen vill vara Marianne vänds Hannas 
värld upp och ner. Men för pappa Marianne finns ingen återvändo, hon måste 
äntligen få vara den hon är. 

Papicha, visas den 3 december, kl. 19.00 
18-åriga Nedjama och hennes vän Wassila smiter ut från internatskolan på 
nätterna för att dansa loss på Algers hemliga nattklubbar. Nedjama, eller 
Papicha som hon kallas, är också ute för att sälja sina hett eftertraktade, 
egendesignade kläder. På vägen hem skrattar de åt affischer som manar 
kvinnor att beslöja sig. Men den religiösa radikalismen blir allt mer påtaglig. 
Trots de våldsamma intrången vägrar Papicha att låta sig kontrolleras och 
bestämmer sig istället för att ordna en modevisning.


