
Filmstudio våren 2018 – Centrumbio Gullspång 
En filmklubb för cineaster och filmintresserade. Repertoaren är indelad i en vår- och en 
höstsäsong med fyra filmer per termin. Samtliga filmer kostar 220 kr och biljetten finns att köpa 
på biblioteken i kommunen samt på biografen. 

 
31 januari Kl. 19:30                     Korparna, regi: Jens Assur 

Ett thrillerdrama på den svenska landsbygden under 1970-

talet. Bonden Agne plågas av slitet på gården och av en 

känsla av att någon vill hans familj illa. Den äldsta sonen 

Klas, som Agne vill ska ta över gården, söker sig till 

fåglarnas värld men i takt med att de yttre hoten ökar 

ställs han inför ett oundvikligt val, fly eller stanna. 

 
 

21 februari kl. 19:30                       Viktoria och Abdul, regi: Stephen Frears 
När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig från 

Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på 

tronen, förväntar han sig inte att vinna självaste 

drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar 

ifrågasätta de restriktioner som under hela hennes 

regenttid omgärdat henne, formar de två en både 

osannolik och lojal allians – vilken hennes hov och innersta 

krets gör allt för att krossa. 

 

14 mars kl. 19:30    Barnmorskan, regi: Martin Provost 
Claire är en uppskattad barnmorska som när hon närmar 

sig slutet av sitt yrkesliv hamnat på kollisionskurs med de 

moderna sjukhusens metoder och effektivitetskrav. En 

dag får hon ett märkligt telefonsamtal. Béatrice, hennes 

fars extravaganta älskarinna som försvann spårlöst för 30 

år sedan, har viktiga nyheter och vill träffas. Deras möte 

blir en dramatisk kollision mellan två motsatta själar; en 

strikt och kontrollerad renlevnadsivrare och en som 

gärna unnar sig en blodig biff och ett glas rött. 

 

 

4 april kl. 19:30     Wonder Wheel, regi: Woody Allen 

Fyra människors liv sammanflätas genom dramatiska 

omständigheter. Ginny är en känslomässigt bräcklig aktris som 

numera försörjer sig som servitris på en lokal krog. Hennes 

grovhuggne man Humpty är karusellskötare, och den snygge 

unge livräddaren Mickey drömmer om att bli dramatiker. När 

Humptys vuxna dotter Caroline plötsligt dyker upp med 

gangsters i hälarna kastas de alla fyra in i ett händelseförlopp 

med passion, våld och svek som huvudingredienser. Justin 

Timberlake och Kate Winslet har huvudrollerna i Woody Allens 

nya film, som utspelar sig på Coney Islands livliga nöjesfält 

under det färgsprakande femtiotalet. 

 

 

 


