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HANINGE FILMSTUDIO
MED SAMTALET I FOKUS – VÅREN 2020

HANINGE
KULTURSKOLA
Woman at war

HANINGE KULTURHUS KL 18.00
3 februari
2 mars
16 april
4 maj

(Island, 2018)

HÖSTEN 2019

Gud finns, hennes namn är Petrunya (Nordmakedonien, 2019)
Porträtt av en kvinna i brand (Frankrike, 2019)
Sorry we missed you (Storbritannien, 2019)

Köp din biljett till alla fyra filmer för 20 kr i lånedisken på Biblioteket i Handen.
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HANINGE
FILMSTUDIO
VÅREN 2020
Som medlem i filmstudion får du se fyra
filmer under en termin.
Efter visningen bjuder
biblioteket på fika och
vi diskuterar filmen
tillsammans.
Du köper din biljett
som gäller för alla fyra
filmer på Biblioteket
i Handen för 20 kr.
Åldersgräns 15 år.

Vad betydde egentligen filmens
slut? Gick det att känna igen
sig i huvudkaraktären? Var det
en vacker film?
Det är exempel på frågor som
vi diskuterar över en kopp varmt
och en kaka efter filmen.
Välkommen till vårterminen
med Haninge filmstudio!

Woman at war (Island, 2018)
MÅNDAG 3 FEBRUARI KL 18–21
Samtidigt som Halla förbereder sig för
en omfattande sabotageoperation mot
aluminiumindustrin får hon veta att
hennes ansökan om adoption av en
liten flicka från Ukraina har godkänts.
Nu måste hon välja sin väg.
Regi: Benedikt Erlingsson
Längd: 101 minuter

Välkommen!

Besök gärna Haningebibliotekens webbplats bibliotek.haninge.se för mer info.
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MÅNDAG 2 MARS KL 18–21
I den lilla nordmakedonska staden Stip är
det tradition att prästen varje januari släpper
ner ett stort träkors i floden. Hundratals män
kastar sig efter korset och den som lyckas
fånga det garanteras lycka och välgång. Just
detta år får Petrunya ett ryck och dyker ner i
vattnet och lyckas ta korset före alla andra.

Foto: Folkets bio.

Gud finns, hennes namn är
Petrunya (Nordmakedonien, 2019)

Regi: Teona Strugar Mitevska

Porträtt av en kvinna i brand
(Frankrike, 2019)

TORSDAG 16 APRIL KL 18–21
Bretagne, Frankrike, 1760. Konstnären
Marianne har fått i uppdrag att göra ett
porträtt av Héloïse, en ung kvinna som just
lämnat klostret och ska giftas bort. Héloïse
vill inte gifta sig. Mellan de två kvinnorna
växer en intimitet och attraktion fram.

Foto: Folkets bio.

Längd: 100 minuter

Regi: Céline Sciamma

Sorry we missed you
(Storbritannien, 2019)

MÅNDAG 4 MAJ KL 18–21
Ricky börjar arbeta inom gigekonomin för
att lösa familjens ekonomiska problem.
Trots att han är egenföretagare finner han
sig själv ständigt exploaterad av andra.

Foto: Scanbox Entertainment.

Längd: 119 minuter

Regi: Ken Loach
Längd: 100 minuter
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KONTAKT
Mirza Zjajo
mirza.zjajo@haninge.se
08-606 79 28

Robert Karlsson
robert.karlsson@haninge.se
08-606 82 19

bibliotek.haninge.se
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