
I samarbete med Flen öppet för alla 

 

Visar kl. 19.00 på 

SAGABIOGRAFEN  

Medlemskort 320 kr för hösten 2022 
 

Sveriges Förenade Filmstudios 

 

05 sep, Belfast 
Regi: Kenneth Branagh, USA 2021, 94 min 

19 sep, Clara Sola 
Regi: Nathalie Álvarez Mesén, 2021, 96 min 

 

En ung pojke och hans 

arbetarklassfamilj försöker 

navigera vardagen under 

oroligheterna i Nordirland på 60-

talet. 

 

40 åriga Clara tros ha en 

speciell kontakt med Gud. Hon är ett 

”helgon” i en by i behov av hopp, 

medan hon själv finner sin tröst i 

naturen. Medan mamman gör allt 

hon kan för att hålla tillbaka Claras 

utveckling som kvinna, lyckas hon 

inte kväva hennes sexuella lust. När 

en ung man dyker upp i familjens liv 

väcks en stark åtrå  

03 okt, Herself 
Regi: Phyllida Lloyd, USA2021, 93 min 

17 okt, Yalda - Förlåtelsens natt 
Regi: Massooud Bakhshi, Iran 2020, 106 min 

  

Det var sista gången som han slog 

henne. Sandra gav sin dotter 

deras hemliga kod så att hon 

kunde larma polisen. Sandra flyr 

med sina barn från sin våldsamma 

man och kämpar för att ge sina 

två döttrar en trygg uppväxt 

 

22-åriga Maryam är dömd till 

döden för att har genom en 

olyckshändelse ha dödat sin 

man, den mycket äldre Nasser. 

Enligt iransk lag kan den 

dömde bli benådad om man blir 

förlåten av offrets familj.. 

31 okt, Kupé nr 6 
Regi: Juho Kuosmanen, Finland/Ryssland 2021,107 

14 nov, Världens värsta människa 
Regi: Joachim Trier, Norge 2021, 127 min 

 

Laura pluggar arkeologi i Moskva 

och bestämmer sig för att bege 

sig till Murmansk för att äntligen 

få se de unika hällristningar hon 

så länge varit besatt av. Hon 

kysser sin flickvän adjö och 

hoppar på tåget. I tågkupén möter 

hon en fåordig vodkahalsande 

ryss.  

 

Filmen påstår sig vara "en film 

om kärlek och att finna mening" 

och det stämmer perfekt. 

28 nov, Charlatan 
Regi: Agnieszka Holland, 2020, 113 min 

12 dec, CODA 
Regi: Sian Heder, USA 2021, 106 min 

 

Baserad på den sanna historien 

om herbalisten Jan Mikolášek 

som under 1900-talet 

diagnostiserade och botade 

miljontals människor. Men snart 

börjar den kommunistiska 

regimen fatta intresse för 

honom. 

 

Ruby är den enda hörande i sin 

familj. Hennes liv kretsar kring 

att fungera som tolk för sina 

föräldrar och arbetet på deras 

fiskebåt. Men när Ruby går 

med i skolans kör upptäcker 

hon att hon älskar att sjunga. 

https://www.imdb.com/title/tt12637442/


I samarbete med Flen öppet för alla 

 

 

 

 

 

Presenterar höstens filmer 2022 på Sagabiografen kl. 19.00 

 

Höstens 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 höstens filmer 2022 på Sagabiografen kl. 19.00 
 

  

 

05 Sep  Belfast    

 

19 Sep   Clara Sola   
   

03 Okt  Herself   
 

17 Okt  Yalda - Förlåtelsens natt 
 

31 Okt  Kupé nr 6    
 

14 Nov  Världens värsta människa 
 

28 Nov  Charlatan 

 

12 Dec  CODA  
 

 

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 


