2 maj

Den siste gentlemannen
Gislaveds Filmstudio

Program våren 2022
Tid och plats
Måndagar kl 19:00, Folkan Bio, Gislaved

Vid filmvisning
Utöver uppvisning av medlemskort krävs även uppvisning
av vaccinationsbevis för att få delta på filmvisningarna
under denna vårsäsong.
USA 2018, 1 tim 33 min
Regi David Lowery
Baserad på den sanna historien om Forrest Tucker och
hans djärva flykt från San Quentin vid 70 års ålder till en
aldrig tidigare skådad rad av rån som förvirrade
myndigheterna och förtrollade allmänheten.

Medlemskap
Säsongsmedlemskort för sju filmer 250 kr
(studerande 140 kr).
Betalas via bankgiro 895-3507 eller vid entrén.

Kontakt
gislavedsfilmstudio.se

Filmstudion under pandemin

21-24 april

I och med rådande pandemi tar vi genomförandet av våra
filmvisningar på största allvar. Visningarna ska ske enligt
folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav.

Värnamo Filmhistoriska
Festival

I skrivande stund gäller det att deltagare uppvisar
vaccinationsbevis för vår typ av evenemang och att du
avstår att delta om du har symptom eller en i hushållet har
covid.
Då rekommendationer och krav kan komma att ändras
rekommenderar vi att du kontinuerligt tittar in på filmstudions
webbsida och folkhälsomyndighetens webbsida.

Filmvisning under pandemin
Tänk på att ha både ditt medlemskort och vaccinationsbevis
redo när du kommer till biografen. Kom gärna i god tid
eftersom inpasseringen kan ta något längre tid än vanligt.
Om du är ovaccinerad och köpt ditt medlemskort kan du få
kompensation för kortet du inte kan utnyttja.
Om du inte kan ta vaccin av hälsoskäl och har ett intyg som
bevisar det så är du ändå välkommen. Du visar läkarintyget
istället för vaccinationsbeviset.
Tack för visad förståelse och visad hänsyn på plats.
Styrelsen hoppas att dessa åtgärder gör det möjligt för oss
att kunna fortsätta att njuta av film tillsammans.

Sveriges enda filmhistoriska festival. Minst 25 år gamla
filmer kommer visas som på olika sätt påverkat den
svenska biopubliken.
Värnamo kommun arrangerar i samverkan med bl.a.
Region Jönköpings län, Svenska Bio, Gummifabriken,
Wernamo Filmstudio och Gislaveds Filmstudio.
varnamofilmhistoriska.se
Filmvisningar under festivalen omfattas inte av ditt
medlemsskap. Vill du vara volontär? Kontakta Elin på
tel. 0370-37 76 78 eller elin.ljungqvist@varnamo.se.

18 april

24 januari

Världens värsta människa

Domaren

Norge 2021, 2 tim 7 min
Regi Joachim Trier
Krönikorna från fyra år i Julies liv, en ung kvinna som
navigerar i det oroliga vattnet i sitt kärleksliv och kämpar för
att hitta sin karriärväg, vilket leder henne att ta en realistisk
titt på vem hon verkligen är.

Storbritannien 2018, 1 tim 45 min
Regi Richard Eyre
Mitt i en äktenskapskris måste domare Fiona Maye ta ett
livsavgörande beslut på jobbet. Ska hon tvinga en tonårspojke till en blodtransfusion som ska rädda hans liv? Ett besök på hans sjukhus gör oväntade intryck på dem båda.

7 februari

4 april

Tigrar

The French Dispatch

Sverige 2020, 1 tim 56 min
Regi Ronnie Sandahl
Martin är en av de mest lovande fotbollstalangerna Sverige
någonsin sett. Vid sexton år blir hans livslånga dröm
verklighet när han köps av en av Italiens mest prestigefyllda
klubbar. Drömmen kommer med ett högt pris i termer av
uppoffring, hängivenhet, press och – framför allt –
ensamhet. Martin börjar ifrågasätta om detta verkligen är
livet han längtat efter. Tigrar är en berg-och-dalbana på liv
och död genom den moderna fotbollsindustrin. Ett comingof-age-drama om en ung mans brinnande besatthet i en
värld där allt, och alla, har en prislapp.

USA, 2021, 1 h 47 min
Regi Wes Anderson
Arthur Howitzer Jr., redaktör för tidningen The French
Dispatch, dör plötsligt av en hjärtattack. Enligt de önskemål
som uttrycktes i hans testamente avbryts publiceringen av
tidningen omedelbart efter ett sista avskedsnummer, där tre
artiklar från tidigare upplagor av tidningen återpubliceras,
tillsammans med en dödsruna.

21 mars

21 februari

Wild Rose

Det var en gång i Tyskland...

Storbritannien 2018, 1 tim 41 min
Regi Tom Harper
Rose-Lynn Harlan är en 23-årig arbetarklassflicka från
Glasgow, Skottland som försöker rätta till sitt kaotiska liv.
Marion kämpar för att förstå sin dotter, som blir fast besluten
att resa till Nashville, Tennesse för att bli en berömd
countrysångerska. Rose-Lynn tvingas göra ett val mellan sin
dröm att bli sångerska, eller sin verklighet att vara mamma.

Tyskland 2017, 1 tim 42 min
Regi Sam Garbarski
David Berman och hans vänner, alla överlevande från
Förintelsen, har bara ett syfte: att åka till Amerika så snart
som möjligt. För detta behöver de pengar. Nära sitt mål är
David inte bara berövad på sina besparingar utan också
omkörd av sitt skumma förflutna.
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Ord från filmstudion
”Det ska kännas som en stund av nöje,
chock, lycka, frustration eller kanske ilska
att låta sig förföras under ett par timmar i
biomörkret, mitt i vår vardag.”
Bosse Linde
Ordförande Gislaved Filmstudio

Vad vi vill uppnå
Filmstudio Gislaved erbjuder ett alternativt sätt att se film
på. Att göra filmtittandet till en social institution med
engagemang från vår biopublik.
Filmbesökarna har alltid satts i fokus för filmstudion och
dess styrelse. Likaledes har vi som målsättning att variera
filmutbudet både vad gäller länder, världsdelar och
främmande kulturer.

Vill du ha mer film?
För den filmsugne finns flera filmfestivaler att besöka.
Göteborg Film Festival är Nordens ledande festival och
presenterar sin 45:e upplaga den 28 januari till den 6
februari 2022. Göteborg Film Festival tar emot filmer i alla
längder och genrer och presenterar flera prestigefyllda
tävlingsprogram för svensk film.
goteborgfilmfestival.se
Gislaveds filmstudio finns på facebook. Se det senaste från
vår verksamhet genom att gilla vår facebooksida. Använd
gärna sidan för diskussion och frågor. Sök upp sidan på:
facebook.com

Förra säsongens filmer
Sorry to bother you

Betyg 2,77 Besökare 125

Dagen efter denna

Betyg 3,16 Besökare 131

The farewell

Betyg 4,4

Besökare 128

The father

Betyg: 4,9

Besökare: 142

Smärta och ära

Betyg 4,2

Besökare 101
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