
I	  samarbete	  med	   Flen	  öppet	  för	  alla	  

 

Visar kl. 19.00 på 

SAGABIOGRAFEN  

Medlemskort 300 kr för hösten 2018 
 

Sveriges Förenade Filmstudios 

03 Sep, The Death of Stalin 

Regi: England, Armando Iannucci, 1 timme 46 minuter 

17 sept, En fantastisk kvinna 
Regi: Sebastián Lelio, Chile 2017, 1 timme 40 minuter 

 

Kan	  man	  göra	  komedi	  av	  Stalins	  

skräckvälde?	  Den	  brittiske	  

satirmästaren	  Armando	  Iannucci	  

lyckas	  med	  det	  konststycket	  i	  ”The	  

death	  of	  Stalin”,	  en	  underhållande	  

satir	  med	  smärtsam	  eftersmak.	  	  

	  

 

Att vara den nya kvinnan när en 

älskad partner dör är inte det 

lättaste. Om man dessutom, i 

omgivningens ögon, inte ens är 

en kvinna blir det än mer 

komplicerat, vilket skildras 

mycket berörande i den här 

empatiska filmen. 

1 okt, From Nowhere 
Regi:	  Matthew	  Newton,	  USA	  2016,	  1tim	  29	  min 

15 okt, Three Billboards outside Ebbing Missouri 
Regi: Martin McDonagh, USA 2018, 1 tim 55 min 

 

Tre papperslösa tonåringar, en 

dominikansk flicka, en afrikansk 

pojke och en peruansk flicka, är på 

väg att ta examen på high school i 

Bronx, samtidigt som de arbetar 

med en lärare och en advokat för 

att försöka få sina papper för att få 

stanna i USA. 

	  

Mildred Hayes, frustrerad över 

den lokala polisens brist på 

framsteg i att hitta hennes 

dotters mördare, tar hon saken i 

egna händer. Hon ställer stadens 

högt aktade polischef mot 

väggen på ett kontroversiellt 

sättDet blir en kamp mellan 

Mildred och den lokala polisen i 

Ebbing.	  

29 okt, Far from the Madding Crowd 
Regi: Thomas Vinterberg, USA 2015, 2 tim 12 nov, Vad döljer du för mig? 

Regi: Paolo Genovese, Italien2016, 1tim 37 min 

 

Thomas	  Hardys	  roman	  Far	  from	  

the	  madding	  crowd	  är	  en	  

känslosvallande	  brittisk	  klassiker	  

från	  1874	  som	  utspelar	  sig	  i	  det	  

lantliga	  Dorset	  och	  berättar	  

historien	  om	  en	  frigjord	  kvinna	  

som	  vägrar	  gifta	  sig.	  	  

	  

 

En	  varm	  sommarkväll	  samlas	  ett	  

antal	  par	  och	  singlar	  för	  att	  

avnjuta	  en	  god	  middag	  

tillsammans.	  De	  har	  känt	  

varandra	  i	  åratal	  och	  borde	  veta	  

det	  mesta	  om	  varandra.	  Men	  

gör	  de	  verkligen	  det?	   

26 nov, Darkest Hour 
Regi: Joe Wrigh, England 2018, 2 timmar 5 minuter 

10 dec, Let the Sunshine in 
Regi: Claire Denis Frankrike 2017, 94 min 

 

I "Darkest hour" skildras de 

nerviga och omstörtande dagarna i 

maj 1940 som ledde till att 

Churchill blev premiärminister och 

gjorde den helomvändning i 

politiken som innebar att ett 

eventuellt fredsavtal med Tyskland 

hamnade i papperskorgen.  

 

Juliette Binoche är lysande i 

rollen som Isabelle, en frånskild 

konstnär i 50-års ålder, 

som försöker sålla bland alla 

självcentrerade män i hopp om 

att återfinna kärleken. 

En elegant romantisk komedi av 

kritikerrosade Claire Denis om 

vad som är viktigt i 

livet och om vad man vill ha i en 

mogen relation.  
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Presenterar höstens filmer 2018 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 

 

 

 

 

 

 



I	  samarbete	  med	   Flen	  öppet	  för	  alla	  

 

 

 Presenterar höstens filmer 2018 på Sagabiografen kl. 19.00 

 

  

3 sept The Death of Stalin  England 
 

 17 sept En fantastisk kvinna  Chile 
 

 1 okt  From Nowhere   USA 
 
 15 okt Three Billboards outside Ebbing Missouri USA 
   

 29 okt Far from the Madding Crowd USA 
 

 12 nov Vad döljer du för mig?  Italien 
 

 26 nov Darkest Hour   England 
 

 10 dec Let the Sunshine in  Frankrike 
 

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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