
 

 

 

Hjo Filmstudio  

Hjo Filmstudio  
Hjo Filmstudio är en ideell förening med 
syfte att främja intresset 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 300 kr för våren 
2022 och gäller som entrébiljett till alla 
fem 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 enstaka biljetter säljs. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att 
minska smittspridningen av Covid-19. 
 
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 vår! 

Våren 2022 

Tigrar  
 
Filmen ”Tigrar” handlar om 16-åriga fotbollslöftet Martin 
och den stenhårda värld han möts av när han värvas till 
storklubben Inter. Ronnie Sandahl har regisserat filmen 
som är löst baserad på Martin Bengtssons 
självbiografiska bok ”I skuggan av San Siro”. 
 
Regissör: Ronnie Sandahl, Sverige, 2021  
 
Torsdag 13 januari kl. 19.00, Park  
 
1 tim 59 min  
 
För Martin har det aldrig funnits några alternativ. Han 
ska bli fotbollsproffs till varje pris. När han säljs till en 
italiensk storklubb är han uppfylld av att vinna. Men 
drömmen förvandlas snabbt till en iskall mardröm. 
Ensam i ett nytt land, omgiven av stenhård konkurrens 
där hans lagkamrater vill se honom misslyckas handlar 
det inte längre om vinst och förlust. Det handlar om liv 
eller död i en värld där allt och alla kan köpas för 
pengar. 



Clara Sola  
 
Regissör: Nathalie 
Álvarez Mesén, 
Sverige, Costa Rica, 
2021

Torsdag 10 mars  
kl. 19.00, Park

1 tim 48 min

40-åriga Clara tros 
ha en speciell 
kontakt med Gud. 
Hon är ett ”helgon” i 
en by i behov av 
hopp, medan hon 
själv finner sin tröst i naturen. Trots att Claras 
mamma gör allt hon kan för att hålla tillbaka dotterns 
utveckling till kvinna, lyckas hon inte kväva hennes 
sexuella lust. När en ung man dyker upp i familjens 
liv väcks en stark åtrå hos Clara som leder henne ut 
på outforskad mark där hon överskrider både 
fysiska och övernaturliga gränser.

Originaltitel: Clara Sola  
Originalspråk: Spanska

 
Världens 
värsta 
människa 

Regissör: Joachim 
Trier, Norge 2021

Torsdag 5 maj kl. 
19.00, Park
 
2 tim 1 min
 
Julie fyller snart 30 år 
och hennes liv är en 
enda stor röra. Hon 
har kastat bort sin 
talang och hennes äldre pojkvän, Aksel – en 
framgångsrik serietecknare – vill att de ska stadga 
sig och skaffa familj. När hon en kväll smyger sig in 
på en fest träffar den yngre och charmiga Eivind. 
Hon gör slut med Aksel och kastar sig in i ett nytt 
förhållande i hopp om att få nytt perspektiv på livet. 
Men hon kommer snart att inse att vissa livsval 
redan ligger bakom henne. 

Originaltitel: Verdens verste menneske  
Originalspråk: Norska

De bästa åren 
 
Regissör: Gabriele 
Muccino, Italien 2020  
 
Torsdag 10 februari 
kl. 19.00, Park  
 
2 tim 9 min  
 
En berättelse om vänskap 
och kärlek under fyra 
decennier i Italien. Tre 
barndomsvänner gör allt 
tillsammans, men så träffar 
de en kvinna som ska 
komma att förändra vart 
och ett av deras liv – för 
alltid. En nostalgisk och varm historia om kärlek och 
vänskap i Rom, från tidigt 1980-tal till nutid. 
 
Originaltitel: Gli anni più belli  
Originalspråk: Italienska

Alltid nära dig
 
Regissör: Uberto Pasolini, 
Storbritannien, Italien, 
Rumänien, 2020

Torsdag 7 april  
kl. 19.00, Park

1 tim 35 min

Den ensamstående 
fönsterputsaren Johns 
tillvaro kretsar kring hans 
fyraårige son Michael, vars 
mamma lämnade dem kort 
efter sonens födsel. Nu 
står John inför sitt livs 
svåraste beslut - han har 
fått veta att han bara har månader kvar att leva, och han 
måste hitta en kärleksfull familj som kan ge hans älskade 
son en trygg uppväxt. Han träffar en rad möjliga 
adoptivföräldrar, men hur bedömer man en familjs 
lämplighet att ha hand om ens barn efter ett kort möte? 
Under sitt sökande tar John vara på de dyrbara stunderna 
med Michael, samtidigt som han måste komma på ett sätt 
att förklara för honom vad som snart kommer att hända i 
deras liv.

Originaltitel: Nowhere Special
Originalspråk: Engelska

HJO FILMSTUDIO   VISAR VÅREN -22 
Fem filmer för 300 kr - klockan 19.00 på Park!


