
Visar kl. 19.00 på 

SAGABIOGRAFEN  
Medlemskort 320 kr för våren 2019

14 jan, Cinema Paradiso  
Regi: Giuseppe Tornatore, Italien 1988, 124min

28 jan, Amatörer 
Regi: Gabriela Pichler, Sverige2018, 102min

Giuseppe Tornatores episka 

mästerverk om vänskapen mellan 

en filmmaskinist på den 
italienska landsbygden och en 

filmgalen liten pojke är en av alla 

tiders mest älskade filmer.

Välkommen till Lafors. Ett 

svenskt brukssamhälle i desperat 

behov av nystart. En gnista hopp 
tänds när en tysk lågpriskedja 

överväger att etablera sig på 

orten. 500 nya jobb skulle 

förändra allt! Musse på 
kommunen får äran att göra 

reklamfilmen som ska sälja in 

Lafors.

11 feb, Svanen  
Regi: Ása Helga Hjörleifsdótirr, Island 2017, 91min

25 feb, Förolämpningen  
Regi: Ziad Doueiri, Libanon 2017, 112 min

Den egensinniga Sól skickas till en 

bondgård på den isländska 

landsbygden för att arbeta över 
sommarlovet. Gårdens dräng, den 

mystiska Jón blir en nära vän till 

Sól. Deras vänskap sätts ur spel när 

lantbrukarens dotter återvänder till 
gården och Sól finner sig istället 

djupt intrasslad i ett drama som hon 

knappast kan förstå.

Den palestinske flyktingen 

Yasser som är byggförman i ett 

hus där de boende är kristna 
libaneser och bland dem finns 

mekanikern Tony. De två männen 

utbyter förolämpningar, varpå 

osämjan övergår i rena 
våldsamheter. 

11 mar, Goliat            Obs! Årsmöte  
Regi: Peter Grönlund, Sverige 2018, 88 min

25 mar, Vad ska folk säga 
Regi: Iram Haq, Norge/Tyskland/Sverige 2017, 106 min

Kimmies pappa Roland ska snart 

inställa sig för att avtjäna ett 

fängelsestraff. Med Roland borta 
måste Kimmie axla rollen som 

familjeförsörjare och ta över sin 

pappas kriminella affärer. En 

uppgift han vare sig är redo för 
eller vill anta.

Vad ska folk säga handlar om 

Nisha, 16 år, som bor i Oslo med 

sin familj. Hon följer familjens 
strikta pakistanska traditioner 

hemma, men lever också ett 

vanligt modernt liv med vänner 

och killar. När hennes pappa en 
dag kommer på henne med att ha 

en pojkvän bestämmer han sig 

för att straffa henne hårt. 

08 apr, Gräns  
Regi: Ali Abbasi, drama, Sverige 2018, 101 min

29 apr, Sorry to bother you  
Regi: Boots Riley, USA 2018, 111 min

Tina jobbar vid tullen och har ett 

sjätte sinne när det gäller att peka ut 

smugglare. Det är nästan som om 

hon kan lukta sig till när någon 
döljer något. Men när den mystiska 

Vore kliver av färjan så tvivlar hon 

för första gången på sin instinkt. 

Hon anar att han döljer något, men 
kan inte sätta fingret på vad.

Telefonförsäljaren Cassius Green 

lär sig ett magiskt knep för att nå 

framgång på jobbet. Han blir 

snabbt befordrad och dras med i 
en girighetsspiral utan slut. Boots 

Riley har hyllats för sin 

bestialiska regidebut som bjuder 

på skarp satir, vanvettig humor 
och helt obeskrivliga vändningar.

 
Sveriges Förenade Filmstudios
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Presenterar vårens filmer 2019 på Sagabiografen kl. 19.00 

Vårens program består av åtta filmer. 
Priset för medlemskortet är 320:- 

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 vårens filmer 2019 på Sagabiografen kl. 19.00 
 
  

14/1 Cinema Paradiso  Italien 

28/1 Amatörer   Sverige 

11/2 Svanen   Island 

25/2 Förolämpningen  Libanon 

11/3 Goliat    Sverige 

25/3 Vad ska folk säga  Norge 

8/4 Gräns    Sverige 

29/4 Sorry to bother you  USA 

Priset för medlemskortet är 320:-  Försäljning av medlemskort sker på Sagabiografen vid visningarna. 
Efter 4 första visningarna finns möjlighet att köpa medlemskort för 200 kr för resterande filmer i säsongen. 

OBS! Ungdomar får medlemskort alltid 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. 

ETT BRA SÄTT ATT SE BRA FILM 
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