
I samarbete med Flen öppet för alla 

 

Visar kl. 19.00 på 

SAGABIOGRAFEN  

Medlemskort 300 kr för hösten 2017 
 

Sveriges Förenade Filmstudios 

04 sep, The Danish Girl 
Regi: Tom Hooper, DK/SE(FL/NO, 2015, 115 min 

18 sep, Läkaren på landet 
Regi: Thomas Lilti, FR, 2016, 102 min 

 

När Gerda ber sin man Einar 

Wegener att ställa upp som 

modell för ett kvinnoporträtt 

kommer många dolda känslor 

upp till ytan, och han väljer att 

börja leva som kvinna. Einar 

har en svår resa framför sig 

full av kontroverser och 

fördomar. 

 

I över trettio år har Dr. Jean-

Pierre Werner praktiserat som 

läkare på den franska 

landsbygden. Han är omtyckt 

av alla. De är nästan som en 

enda stor familj. Så drabbas 

läkaren själv av en sjukdom. 

En kollega sänder en läkare 

för att avlasta Jean-Pierre.. 

02 okt, Citizen Schein 
Regi: M. Nycander, J. Åhlund, K. Grunditz,  SV, 2017, 100 min 

16 okt, Lion 
Regi: Garth Davis, AU, 2016, 120 min 

 

Harry Schein - ett 
ensamkommande judiskt 
flyktingbarn som blev en av 
den svenska efterkrigstidens 
mest inflytelserika kultur- och 
mediepersonligheter. 
Intellektuell gigant och 
entreprenörsgeni i vissa ögon 
– elitistisk manschauvinist 
och makthungrig despot i 
andras.  

Den 5-årige indiske pojken 
Saroo råkar hamna på ett tåg 
till Calcutta, hundratals mil 
från hem och familj, han 
placeras på barnhem och blir 
adopterad av ett australiskt 
par. 25 år senare försöker 
han hitta hem igen och med 
hjälp av Google Earth hittar 
han den första ledtråden... 

30 okt, Agnus Dei 
Regi: Anne Fontaine ,FR/PL, 2016, 110 min 

13 nov, La la Land 
Regi: Damien Chazelle, USA2017, 128min 

 

Baserat på verkliga 
händelser, kastas vi in i en 
dramatisk berättelse som 
utspelar sig i Polen efter 
andra världskriget.  

 

 I ”La La Land" får vi följa 
jazzpianisten Sebastian och 
den aspirerande 
skådespelerskan Mia. De två 
blir förälskade, men ju mer 
framgångsrika de blir, desto 
svårare blir det att hålla 
kärleken vid liv. 

27 nov, Bortom Lampedusa 
Regi: Gianfranco Rosi, IT2016, 108 min 

11 nov, Dagen efter denna  
Regi: FR2016, 100min 

 

Samuele är tolv år och bor på 
en ö mitt i havet. Han går i 
skolan, är en riktig landkrabba 
som inte alls vill följa med 
pappan ut med fiskebåten. Ön 
han bor på heter Lampedusa 
och är den yttersta symbolen 
för Europas gränser. I havet 
som omger ön riskerar 
tusentals män, kvinnor och 
barn sina liv för att komma till 
friheten. 

 

Kan ofrivillig ensamhet 
omvandlas till en ny trygghet 
när huvudpersonen i filmen, 
Nathalie, söker sig till en ung 
före detta elev för att leva ut 
sin idealistiska ungdoms 
drömmar? 
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Presenterar höstens filmer 2017 på Sagabiografen kl. 19.00 

 

Höstens program består av åtta filmer. 
Priset för medlemskortet är 300:- 

 

Försäljning av medlemskort sker på Sagabiografen vid visningarna. 
 

Alla är välkomna 
 

Styrelsen för Flens Filmstudio 

 

 
Sveriges Förenade Filmstudios 

ETT BRA SÄTT ATT SE BRA FILM 
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 Presenterar höstens filmer 2016 på Sagabiografen kl. 19.00 

 

  

04 sep The Danish Girl  DK/SV(FL/NO  2015 
 
18 sep Läkaren på landet  FR 2016 
 
02 okt Citizen Schein  SV 2017 
 
16 okt Lion    AU 2016 
 
30 okt Agnus Dei   FR/PL 2016 
 

21 okt Flens filmstudio 50 Års kallas visas 2 filmer (inkl. mat)  
 
 
13 nov La la Land   USA 2017 
 
27 nov Bortom Lampedusa  IT2016 
 
11 dec Dagen efter denna  FR2016 

 

Priset för medlemskortet är fortfarande 300:-  Försäljning av medlemskort sker på Sagabiografen vid visningarna. 

OBS! Ungdomar får medlemskort till ett rabatterat pris 200 kr. 

 

Medlem har möjlighet att bjuda en gäst en gång under medlemsperioden.  

Namn och adress för gästen lämnas till representant för filmstudion före besöket. 
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