Hjo Filmstudio
Hjo Filmstudio är en ideell förening med
syfte att främja intresse för film i
konstnärligt och allmänkulturellt
avseende. Föreningen arrangerar
visningar av kvalitetsfilm vid minst nio
tillfällen per år.
Hur blir man medlem?
Alla som fyllt 15 år är välkomna som
medlemmar i filmstudion. Filmerna visas
på biografen i Medborgarhuset Park.
Medlemskortet kostar 240 kr för hösten
2021 och gäller som entrébiljett till alla
fyra filmerna. Enklast blir du medlem
genom att gå till en av våra filmvisningar.
Där kan du köpa medlemskort (endast
Swish eller kontant) för en termin i taget.
Inga enskilda biljetter säljs. Halva priset
för de som var medlemmar hösten 2020.
Medtag medlemskortet!
Önskemål?
Har du synpunkter på studions
verksamhet eller önskemål om filmval?
Vänd dig gärna till någon i filmstudions
styrelse, representanter finns vid varje
filmvisning.
Mer information hittar du på vår hemsida:
hjofilmstudio.se
Välkommen i höst!

Hösten 2021

Hjo Filmstudio

HJO FILMSTUDIO VISAR HÖSTEN -21
Fyra filmer för 240 kr - klockan 19.00 på Park!
En runda till

Quo Vadis, Aida?

Regi: Thomas Vinterberg,
Danmark, 2021

Regissör: Jasmila Žbanić

Torsdag 2 september
kl. 19.00, Park
1 tim 55 min
Det finns en teori om att
människan är född med en
halv promille för lite. Vi känner
nog alla till att alkohol i blodet
öppnar sinnet för omvärlden,
problemen verkar mindre och
kreativiteten ökar. Martin är
gymnasielärare. Han känner sig gammal och trött och hans
äktenskap har gått i stå. Uppmuntrad av teorin inleder
Martin och hans tre vänner ett experiment att ständigt vara
alkoholpåverkade. Om Churchill vann andra världskriget i
en tät dimma av sprit, vad kunde de starka dropparna inte
göra för dem och deras studenter?
Originaltitel: Druk
Originalspråk: Danska

Hunt for the Wilderpeople
Regi: Taika Waititi
USA, 2016

Torsdag 4 november
kl. 19.00, Park
1 tim 41 min
Bosnien, juli 1995. Aida är
översättare för FN i den lilla
staden Srebrenica. När den
serbiska armén övertar
staden söker tusentals
medborgare skydd i FNlägret, bland dem Aidas man och två söner. Alla får
inte plats och situationen blir alltmer kaotisk. Från sin
position som tolk åt ledningen hör och ser hon vad
som är på väg att hända. Men hur långt kan hon gå
för att rädda sin egen familj?
Originaltitel: Quo Vadis, Aida?
Originalspråk: Bosniska, engelska, serbiska,
holländska

Nomadland
Regi: Chloé Zhao, USA
2020

Torsdag 7 oktober
kl. 19.00, Park

Torsdag 9 december kl.
19.00, Park

1 tim 41 min

1 tim 48 min

En rebellisk pojkspoling och
dennes fosterfarbror försvinner
i den nyzeeländska bushen.
En nationell mansjakt inleds
för att få fatt på radarparet.
En äventyrs/drama/komedi
baserad på den Nya
Zeeländske författaren Barry
Crumps roman ”Wild Pork and
Watercrest”. Regissören Taika
Waititi
spelar själv med i rollen som minister.

I filmen får vi följa Fern, en
kvinna som, efter den
ekonomiska kollapsen i den
lilla staden på Nevadas
landsbygd, packar sin bil och
ger sig ut på vägarna för att
upptäcka livet utanför det
konventionella samhället,
som en modern nomad. I filmen träffar vi
verklighetens nomader, Linda May, Swankie och Bob
Wells som blir Ferns mentorer och vänner under
hennes utforskning av det vida landskapet i västra
USA.

Originaltitel: Hunt for the Wilderpeople
Originalspråk: Engelska

Originaltitel: Nomadland
Originalspråk: Engelska

