Ystads filmstudio Q är en ideell
förening, som är öppen för alla
som är filmintresserade. Vi vill
öka intresset för film hos alla,
såväl ungdomar som vuxna.
Vi säljer medlemskort på
biografen före första visningen.
Förköp kan även göras på
Stadsbiblioteket, torsd. före första
visningen, mellan 14-18.
BETALA GÄRNA IN PÅ VÅRT
BANKGIRO 5466-2234.
Medlemskort kostar:
230 kr för vuxna,
110 kr för skolungdom
Minimiålder 15 år.
Kontaktpersoner i styrelsen:
Marianne Celander
073-3527426
Björn Palmgren
0411-17455
Ingrid Astbo		
070-8475850
Stefan Brage		
076-2738795
Henning Madsen
076-1181114

YSTADS FILMSTUDIO Q
PROGRAM HÖSTEN 2019

22/9 THE FAVOURITE
6/10 EDIE
13/10 HJÄRTER DAM
27/10 SUNSET
10/11 STUPID YOUNG HEART
24/11 BOHEMIAN RHAPSODY

Filmerna visas på
Biografteatern Scala
Söndagar 16.00

22/9
THE FAVOURITE
Regi: Giorgos Lanthimos
Medv: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone m.fl.
Irland 2018; 119 minuter; Fox
Vi är i England i början av 1700-talet, vi befinner oss hos Queen Anne och hennes
hov och runt henne cirklar två kvinnor, Lady Sarah Marlborough och Abigail Hill.
Lady Sarah befinner sig i maktens centrum, Abigail kämpar för att nå en hög position
för egen del. De båda blir rivaler om drottningens gunst. Queen Anne är sjuklig,
deprimerad och maktfullkomlig. Miljöerna, dialogen, herrarnas peruker och nöjen
är påkostade och ytterst speciella. Oliva Colman som drottningen står stark i handlingens
centrum, väl värd sin Oscarsstatyett för bästa kvinnliga huvudroll 2019.

6/10 EDIE
Regi: Simon Hunter
Medv: Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan m.fl.
Storbritannien 2017; 102 minuter; Njutafilms
När Edies man har avlidit och hennes dotter vill att hon ska flytta in på ett äldreboende
vill Edie istället uppfylla en dröm från sina tidiga år, nämligen bestiga Suilven i de
skotska högländerna. Det gör hon också trots sina 83 år. Sheila Hancock som gestaltar
Edie är ett par år äldre och går själv en del av sträckan och visst är det hennes
rolltolkning som gör filmen värd att se. Det fina fotot av det skotska landskapet kring
Inverness bidrar också till upplevelsen.

13/10 HJÄRTER DAM
Regi: May El-Toukhy
Medv: Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Gustav Lindh m.fl.
Danmark 2019; 127 minuter; Nordisk Film
I en vanlig kärnfamilj bestående av två vuxna och två barn flyttar makens 17-åriga
son in och ordningen rubbas och allt ställs på spel när Trine Dyrholms Anne förför sin
styvson. Trine Dyrholm säger i en intervju i DN 3/5 2019 att även kvinnor ska få vara
osympatiska. Hon försvarar inte sina karaktärers handlingar utan förmedlar deras
kaos och visar vad de har att kämpa emot. Och det blir till ett mycket välspelat starkt
drama.
LÄS FILMRUTAN! SE BRA FILM PÅ BIO – GÅ MED I FILMSTUDIO Q!

27/10 SUNSET *
Regi: László Nemes
Medv: Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos, Marcia Czarmik m.fl.
Ungern 2018; 142 minuter; Studio S
Året är 1913 och en ung flicka, Irisz, kommer till Budapest för att söka arbete i en
modebutik som hennes föräldrar en gång ägde. Hon får inget arbete utan dras i
stället in i en maktkamp mellan ägaren och sin bror. Irisz letar efter sin familj och
sin historia och det är som om staden faller ihop Det är ett år kvar till första
världskrigets utbrott och fem år till Österrike-Ungerns sammanbrott. Det är en
vacker film om Irisz och hennes sökande efter en identitet. Regissören László Nemes
gjorde den omtalade Sauls son om fasorna i ett koncentrationsläger. Den fick en
Oscar för bästa utländska film 2016. Sunset vann FIPRESCI-priset i Venedig 2018,
ett pris som delas ut av filmkritiker och filmjournalister.

10/11 STUPID YOUNG HEART
Regi: Selma Vilhunen
Medv: Jere Ristseppä, Pihla Viitala, Rosa Honkonen, Ville Haapasalo m.fl.
Finland 2019; 102 minuter; Folkets Bio
Selma Vilhunens nya film efter Little Wing rör sig också bland unga människor som
försöker hitta en fast punkt i vilsen tillvaro. Två högstadieelever, Kiira och Lenni är
gravida och bestämmer sig för att bli en familj med allt vad det innebär för det unga
paret. Det är ett fint drama med utmärkta rollgestaltningar av de unga skådespelarna.

24/11 BOHEMIAN RHAPSODY
Regi: Bryan Singer
Medv: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee m.fl.
Storbritannien 2018; 134 minuter;
Musiken flödar i filmen om Freddie Mercury och bandet Queen. Mercury står i centrum,
han är sångare och drar allas blickar till sig. Det är förstås ett idolporträtt. Det är också
en historia om bandet, de skickliga musikerna och relationen mellan dem alla fyra, för
det mesta ett fantastiskt samspel, men ibland med slitningar. De förenas i Live
Aid-galan 1985 på Wembley inför ca 70000 åskådare. Och så alla vi som satt hemma
och såg galan på TV. Det gör att man idag sitter som klistrad framför filmduken!
*OBS! Sunset börjar 15.50 på grund av sin längd!!

VAR MED OSS PÅ FACEBOOK!

