
Torsdag 7 februari kl 19.00

C’EST LA VIE!
Regi: Olivier Nakache & 
Éric Toledano, Frankrike 2017

Torsdag 14 februari kl 19.00

M
Regi: Sara Forestier, Frankrike 2017

Torsdag 21 februari kl 19.00 

LEAVE NO TRACE
Regi: Debra Granik, USA 2018

Torsdag 21 mars kl 19.00

SHOPLIFTERS
Regi: Hirokazu Kore-eda, Japan 2018

Torsdag 28 mars kl 19.00

COLD WAR
Regi: Pawel Pawlikowski, Polen 2018

Torsdag 11 april kl 19.00

SORRY TO 
BOTHER YOU
Regi: Boots Riley, USA 2018

Filmerna visas på Arenan i 
Bibliotekshuset.

www.mowie.se
Du måste vara medlem för att 
se filmerna. Medlemskortet 
kostar 250 kronor och ger 

entré till alla visningar. 
Åldersgräns 15 år.

MOWIE stöds av Karlstads kommun

Torsdag 18 april kl 19.00

MEDLEMMARNAS 
VAL

Medlemmarnas 
val

PROGRAM VÅREN 2019

KARLSTADS FILMSTUDIO

Torsdag 28 februari kl 19.00

X&Y
Regi: Anna Odell, Sverige 2018

Torsdag 7 mars kl 19.00

GRÄNS
Regi: Ali Abbasi, Sverige/Danmark 2018

50 ÅR!



C’EST LA VIE! (Le sens de la fête) - Torsdag 7 februari kl 19.00
Regi: Olivier Nakache & Éric Toledano, Frankrike, 2017, 117 min. Med Suzanne Clément, Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Paul Rouve.
Regissörerna bakom ”En oväntad vänskap” återkommer med en charmig bröllopskomedi med både 
sofistikerad humor och uppsluppen slapstick. I centrum står ett ungt par som ska ha sin bröllopsfest på ett 
1600-talsslott utanför Paris. Där jobbar bland annat cateringkillen Max, fotografen Guy och sångaren-
underhållaren-DJ:n James. För brudparet är det en alldeles särskild dag men för dem som jobbar där är det 
en vanlig arbetsdag.

M - Torsdag 14 februari kl 19.00
Regi: Sara Forestier, Frankrike 2017, 99 min. Sara Forestier, Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud.
Lila och Mo möts vid en busshållplats, hon har ett förlamande talfel och han är sprudlande och pratsam. Det 
spännande drama som sedan följer utvecklas till en ljuvlig och gripande kärlekshistoria. Den berättas med en 
tydlig feministisk blick i många långa obrutna närbilder växelvis med häftiga biljakter där vadslagning dominerar.

LEAVE NO TRACE - Torsdag 21 februari kl 19.00
Regi: Debra Granik, USA, 2018, 108 min. Med Ben Foster, Thomasin McKenzie. 
Krigsveteranen Will och hans 13-åriga dotter lever isolerat i en skogspark utanför Portland, Oregon. Ett tält i 
en glänta är deras hem tills myndigheterna ingriper. De försöker anpassa sig till ett liv som ”normala” medborg-
are, men Wills traumatiska upplevelser skapar ideliga svårigheter för dem. Ett vackert och engagerande drama 
av regissören bakom ”Winter’s Bone”.

X&Y - Torsdag 28 februari kl 19.00

Regi: Anna Odell, Sverige 2018, 112 min. Med Anna Odell, Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Vera Vitali.
En befriande utflippad identitetslek, en skrattfest om kön och makt, ett fyrverkeri av lekfullt sprakande idéer – 
så har kritikerna beskrivit filmen om ”alfahannen” Mikael Persbrandt och den ”galna konstnären” Anna Odell, 
som också är filmens regissör. Sex andra skådespelare gestaltar olika personlighetsdrag hos huvudpersonerna, 
och vad som är sanning eller fiktion får vi gissa oss till.

GRÄNS - Torsdag 7 mars kl 19.00
Regi: Ali Abbasi, Sverige/Danmark, 2018, 108 min. Med Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson, 
Sten Ljunggren.
Starkt och laddat om mystik, romantik och utanförskap i utkanten av trollskogen. En sällsam historia om tullaren 
Tina och hennes fantastiska luktsinne, mötet med den mystiska Vore och Tinas sökande efter sanningen om vem 
hon är. Baserad på en historia av John Ajvide Lindqvist, vinnare av Un certain regard i Cannes och Sveriges 
Oscarkandidat.

SHOPLIFTERS (Manbiki kazoku) - Torsdag 21 mars kl 19.00
Regi: Hirokazu Kore-eda, Japan 2018, 121 min. Med Kirin Kiki, Lily Franky, Sakura Andô.
Kore-edas film ”Systrarna” visade vi på MOWIE 2016. Nu är det dags för ännu ett mästerligt drama av den 
japanske regissören, om en familj som drygar ut sina inkomster med att snatta. Efter en snattningsrunda 
tillsammans med sin son upptäcker familjefadern en ensam flicka som står och fryser i kylan. Det blir början 
till en händelsekedja som avslöjar gömda hemligheter och sätter familjens sammanhållning på prov.

COLD WAR (Zimna wojna) - Torsdag 28 mars kl 19.00
Regi: Pawel Pawlikowski, Polen 2018, 84 min. Med Joanna Kulig, Tomasz Kot.

Bitterljuvt, drömskt och underbart melankoliskt om omöjlig (?) kärlek i skuggan av kalla kriget. Regissören bakom ”Ida” 
berättar om ett bångstyrigt kärlekspar – han musiker, hon sångerska – som krigar för att hålla passionen vid liv innanför 
och utanför järnridån under 1950- och 60-talen. Med massor av musik och utsökt svartvitt foto.

SORRY TO BOTHER YOU - Torsdag 11 april kl 19.00 
Regi: Boots Riley, USA 2018, 111 min. Med Lakeith Stanfield, Tessa Thompson, Jermaine Fowler.

Komiskt, absurt och förskräckande om en telefonförsäljare som lär sig ett magiskt knep för att nå framgång på jobbet. 
Efter en snabb befordran dras han med i en girighetsspiral utan slut. Boots Riley har tokhyllats för sin 
regidebut som bjuder på skarp satir, vanvettig humor och helt obeskrivliga vändningar.

MEDLEMMARNAS VAL - Torsdag 18 april kl 19.00
2019 fyller MOWIE 50 år! Det kommer vi att fira på flera sätt, bland annat genom att avsluta vårterminen med en film 
som ni medlemmar röstar fram.


