
I samarbete med Flen öppet för alla 

 

Visar kl. 19.00 på 

SAGABIOGRAFEN  

Medlemskort 320 kr för våren 2022 
 

Sveriges Förenade Filmstudios 

 

17 Jan, First Cow 
Regi: Kelly Reichardt, USA 2019, 120 min 

31 Jan, De bästa åren 
Regi: Gabriele Muccino, Italien 2021, 136 min 

 

En kock reser med en grupp 

pälsjägare i Oregon under 1800-

talet. Han stöter på en kinesisk 

immigrant och tillsammans 

försöker de finna sin välgång på ett 

oväntat sätt i ett ogästvänligt land. 

 
 

De bästa åren är en film av ett 

slag man inte ser så ofta längre: 

stora känslor, stora gester och 

öden som spänner över 

generationer. Ändå är det inte 

storslaget utan en omfamning av 

det stora i det lilla. Det är inte 

förrän man ser en sådan film 

som man minns hur mycket 

man saknat den. 

14 Feb, Nomadland 
Regi: Chloé Zhao, USA 2020, 108min 

28 Feb, Rättfärdighetens ryttare 
Regi: Anders Thomas Jensen, Danmark 2020, 111 min 

 
 

En kvinna lämnar sin hemstad i 

Nevada efter att ha förlorat allt i 

den ekonomiska krisen. Hon 

packar sin skåpbil och ger sig ut 

på en resa genom den 

amerikanska västern för att leva 

som en nomad. 

 
 

Markus åker hem till sin 

tonårsdotter när hans fru 

omkommer i en tågolycka. Att 

verkar vara en tragisk 

tillfällighet, tills matematikern 

Otto och hans kollegor Lennart 

och Emmenthaler dyker upp. 

14 Mar, Litet land 
Regi: Eric Barbier, Frankrike/Belgien 2020, 111 min 

28 Mar, Mjölkkriget 
Regi: Grímur Hákonarson, Island 2019, 92 min 

 

Tioåriga Gabriel bor i ett litet 

land omgivet av stora konflikter. 

Hans barndom i Burundi är 

omvärldens slitningar till trots 

sorglös och äventyrlig. Men när 

oroligheterna i grannlandet 

Rwanda trappas upp, förändras 

även Gabriels liv för alltid.. 

 

Mjölkbonden Inga bestämmer 

sig efter makens bortgång för 

att starta krig mot det 

kooperativ som styr med 

maffialiknande metoder i det 

lilla isländska samhälle där hon 

bor. Inga är en bestämd och 

revolutionär person som inte 

ger sig så lätt. Men 

motgångarna är flera. 

11 Apr, Corpus Christi 
Regi: Jan Komasa, Polen 2020, 116 min 

25 Apr, The French Dispatch 
Regi: Wes Anderson, USA2021, 107 min 

 

Daniel genomgår ett andligt 

uppvaknande under tiden som 

han avtjänar ett straff på en 

ungdomsanstalt. Efter 

frigivningen flyttar han till en 

liten by som bär på ett kollektivt 

sår och Daniel tar på sig 

uppgiften att läka det. Plötsligt 

får hans liv mening!  

 

Nya filmen av Wes Anderson 

består av fyra korta berättelser 

som kretsar kring en redaktion 

på tidskriften The french 

dispatch 
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Presenterar vårens filmer 2022 på Sagabiografen kl. 19.00 
 

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

Ungdomar (under 21 år) får medlemskort till ett rabatterat pris 200 kr. 

 
Försäljning av medlemskort sker via SWISH 123 372 78 15 

eller på Sagabiografen vid visningarna. 

Ger bort ett medlemskort i present. 
 

Alla är välkomna 
Styrelsen för Flens Filmstudio 

 

 
Sveriges Förenade Filmstudios 

ETT BRA SÄTT ATT SE BRA FILM 
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 Presenterar vårens filmer 2022 på Sagabiografen kl. 19.00 
 

  

 

17 Jan First Cow   USA 
 
31 Jan  De bästa åren   Italien 
  
14 Feb Nomadland   USA 

 
28 Feb Rättfärdighetens ryttare Danmark 

 
14 Mar Litet land   FR/Belgien 

 
28 Mar Mjölkkriget   Island 
 
11 Apr Corpus Christi   Polen 
 
25 Apr The French Dispatch  USA  
 

 

 

 
Priset för medlemskortet för våren 2022 är 320 kr:-  Försäljning av medlemskort sker via SWISH 123 372 78 15 

Eller på Sagabiografen vid visningarna. 

 
OBS! Ungdomar (under 21 år) 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. 

Tips, köp ett medlemskort i present. 
 

 
ETT BRA SÄTT ATT SE BRA FILM 

 
Sveriges Förenade 

Filmstudios 


