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12/4 VAXKABINETTET 3D
André De Toth 

88 min från 15 år

USA

Den kanske mest kända av 50-talets 3D-filmer, där 
Vincent Price efter att hans vaxkabinett brunnit ned gör 
comeback med skrämmande verklighetstrogna vaxdock-
or. Då filmens regissör André De Toth var blind på ena 
ögat hade han själv aldrig möjlighet att se filmen i 3D. 
Totalförbjöds först av den svenska censuren, men gick upp 
på bio efter att ha klippts ned. Vi visar den ocensurerade 
originalversionen.

För mer info om visningen  
håll utkik på: 
facebook.com/jonkopingsfilmstudio

1953

FLASHBACK FRIDAY!



Mer information:
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Malin Cramer, 036-10 66 94
malin.cramer@jonkoping.se

Följ Filmstudion på Facebook!
facebook.com/jonkopingsfilmstudio

Denna vår genomsyras av filmer om starka 
människor och deras öden. Det blir berättelser 
om att bryta mot normer och sin samtids konven-
tioner, kanske bara genom att vara den man är 
eller att gå ett steg längre genom att kämpa och 
protestera gentemot orättvisor och förhoppnings-
vis förändra något längs vägen.  

Det blir kärlek över klassgränser i Iris och löjt-
nantshjärta, konversionsterapi i The Miseducation 
of Cameron Post, infiltration av Ku Klux Klan i 
Blackkklansman och en lek om vad som egentligen 
är manligt och kvinnligt i Anna Odells X&Y. 
 
Kanske vi biobesökare kan få sitta med facit i 
hand och njuta över vetskapen att det faktiskt har 
blivit bättre men också få en påminnelse om att 

även om vi tycker att tiden rinner iväg så var det 
inte alls länge sen samhället såg helt annorlunda ut.

Det blir också ett litet mini-tema med Jaques 
Demys underbara pastellfärgade musikaler  
Paraplyerna i Cherburg och Flickorna i Rochefort, 
två viktiga föregångare till den moderna  
musikalen La la land. 

Mycket nöje!

Välkommen till 

Filmstudion



barntillåten

I Mumbais intensiva storstadsmyller samman-
för en fellevererad lunchlåda två mycket olika 
öden. Änklingen Sajaan tar av misstag emot 
den lunch som hemmafrun Ila har förberett 
för sin man. Den himmelska måltiden blir 
början på en humoristisk och rörande brev-
växling i en matlåda fylld av passion, längtan 
och hopp inför framtiden. 
 The Lunchbox är en underbar feelgood-film 
som har fascinerat människor världen över 
med sin originalitet och värme.

Det är tidigt 70-tal och Ron Stallworth blir den 
första afroamerikanske kriminalaren i Colorado. 
Hans anställning möts av skepticism och 
öppen hotfullhet, men Stallworth beslutar sig 
för att göra sig ett namn genom att infiltrera 
och avslöja Ku Klux Klan. 
 Förställd till vit rasist, kontaktar han grup-
pen via telefon och blir inbjuden i den innersta 
kretsen av klanens högste ledare, David 
Duke. En otrolig historia baserad på verkliga 
händelser.

7/2   BLACKKKLANSMAN 14/2   THE LUNCHBOX

Spike Lee  

135 min från 11 år

USA 2018 

svensk text

Ritesh Batra  

105 min

Indien 2013

svensk text



Vemodig filmatisering av Olle Hedbergs roman 
där husan Iris förälskar sig i Robert, fänrik vid 
Kungliga Livdrabantgardet – en socialt omöjlig 
kärlek som får hela Roberts familj att vända sig 
mot honom. 
 Sjöberg och Mai Zetterling återförenades 
efter succén Hets, och filmen var en av tolv som 
delade på Grand Prix vid den första filmfestivalen 
i Cannes 1946.

Unga Geneviève är upp över öronen föräls-
kad i bilmekanikern Guy, men när han blir 
inkallad i armén och Geneviève senare upp-
täcker att hon är gravid, gifter hon sig istället 
efter påtryckningar från sin mamma med en 
förmögen juvelerare. 
 Jacques Demys klassiska musikal är en 
milsten såväl som ett unikum i musikalfilm-
historien, och tilldelades Guldpalmen vid 
Filmfestivalen i Cannes 1964.

21/2   PARAPLYERNA I CHERBOURG 

Jacques Demy 

87 min barntillåten

Frankrike 1964

svensk text

28/2   IRIS OCH LÖJTNANTSHJÄRTA

Alf Sjöberg

89 min från 15 år

Sverige 19462013



X&Y är en gränslös identitetslek med absurd 
humor och en blandning av fiktion och verk-
lighet. I rollerna Konstnären och Skådespela-
ren väljer Anna Odell och Mikael Persbrandt 
ut tre skådespelare som gestaltar deras olika 
karaktärsdrag. Tillsammans bor de alla i en 
filmstudio där vad som helst kan hända.  
Resultatet blir en vansinnig lek om manligt 
och kvinnlig som inte liknar något som 
tidigare visats. 

Få har chockat sin samtid som Colette under 
1900-talets början. Hon bryter sig fri från alla 
tidens konventioner – lever med såväl kvinnor 
som män, skriver frispråkiga böcker, uppträder i 
erotiska tablåer. Tjugo år gammal gifter hon sig 
med bokförläggaren Willy, som snart upptäcker 
sin intelligenta hustrus författartalang. 
 Willy tar åt sig äran av Colettes första bok om 
unga Claudine och tvingar henne att skriva fler. 
Filmen är baserad på den franska författaren 
Sidonie Gabrielle Colettes liv.

7/3   COLETTE 14/3   X&Y

Wash Westmoreland  

111 min från 11 år från 11 år

Storbritannien 2018 

svensk text

Anna Odell  

111 min

Sverige 2018 



från 11 år
engelsk text

svensk text

Animémästaren Satoshi Kons gripande drama 
där tre hemlösa – en flicka, en transvestit och 
en luffare – på julafton hittar en baby bland  
soporna och försöker spåra föräldrarna i  
Tokyos livade storstadsmyller. Löst baserad  
på John Fords västernfilm Flykt genom öknen.

När Cameron Post (Chloë Grace Moretz) förlorade 
sina föräldrar i en bilolycka kände hon både skuld 
och lättnad över att de nu aldrig skulle få reda på att 
hon var lesbisk. Några år senare bor den 16-åriga 
Cameron med sin nyreligiösa moster och är  
samtidigt tillsammans med skolans snyggaste tjej.  
 När de två blir påkomna skickas Cameron till 
‘God’s Promise’, ett konverteringsläger där man 
“botar” tonåringar från deras homosexualitet.  
I den märkliga miljön finner hon en ny familj  
bland de andra konvertiterna.

21/3   THE MISEDUCATION OF  
 CAMERON POST  

Desiree Akhavan  

92 min

USA 2017

28/3   TOKYO GODFATHERS

Satoshi Kon

93 min från 7 år

Japan 2003



Catherine Deneuve och systern Françoise 
Dorleac i paljetter och peruker i Hollywood-
hyllning där tvillingpar gör inhopp i sång-och 
danstrupp. Musik av Michel Legrand, Gene 
Kelly i toupé och torget i Rochefort ommålat i 
pastellfärger.

Politik och passion i 90-talets Paris. Trots att 
AIDS fortsätter att skörda tusentals offer är 
hjälpen återhållsam. Frustrationen växer bland 
aktivisterna i Act Up som tvingas ta till spekta-
kulära metoder för att dra uppmärksamhet till 
frågan. 
 Nathan är ny i gruppen och mötet med den  
militante Sean skakar hela hans värld i en film 
som garanterat kommer få ditt hjärta att bulta.

4/4   120 SLAG I MINUTEN 11/4   FLICKORNA I ROCHEFORT

Robin Campillo   

140 min 

Frankrike 2017 

svensk text svensk text

Jacques Demy

126 min

Frankrike 1967 

barntillåten barntillåten



1967 

JAQUES DEMY 
Filmstudion fördjupar sig i den franska regissören  
Jaques Demys filmskapande och lyfter fram två av hans 
mest kända filmer, Paraplyerna i Cherbourg (1964) och 
Flickorna i Rochefort (1967).  
 Jacques Demy var en av de mest lättillgängliga 
filmskaparna inom den ”nya vågen” och har gjort 
dekorativa, bittert romantiska filmer. Ointresserad som 
han var av Alain Resnais formella experiment eller Jean-
Luc Godards politiska agitation, skapade han istället en 
fantasivärld mera lik den av François Truffaut, som bygger 
på musikaler, sagor och Hollywoods gyllene ålder.
 Hans första långfilm var Lola (1961). Hans filmer  
Paraplyerna i Cherbourg och Flickorna i Rochefort anknöt till 
amerikansk musikalstil. Den förra belönades med bland 
annat Festivalens stora internationella pris (motsvarande 
Guldpalmen) vid filmfestivalen i Cannes.
 Demy var gift med filmregissören Agnès Varda.  
Han dog i aids år 1990.



After work med mingel och konstfilm.  
Vi bjuder på wraps. Filmen introduceras  
av Jönköpings kommuns konstintendent  
Filip Zezovski Lind.

Om filmen
Regissören Godfrey Reggios och fotografen Ron Frickes 
berömda collage av bilder från storslagen natur, 
miljöförstörande industrier, högteknologiska maskiner 
och människor i 80-talets amerikanska samhälle, ofta 
uppspelade med hög hastighet eller i slowmotion, utan  
dialog men till tonerna av Philip Glass hypnotiska filmmu-
sik. ”Koyaanisqatsi” betyder ”liv i obalans” på hopi-språket.

13/3  kl.17.30–20.00   KOYAANISQATSI

Godfrey Reggios  

86 min 

USA 1982 

tillåten från 7 år 

KONSTKLUBBEN/FILMSTUDION 
I SAMARBETE MED CINEMATEKET

special



After work med mingel och konstfilm.  
Vi bjuder på wraps. Filmen introduceras  
av Jönköpings kommuns konstintendent  
Filip Zezovski Lind.

Om filmen
Dokumentärfilm om Los Angeles väggmålningar och 
de konstnärer som skapat dem. Konstnärerna talar om 
sitt arbete, och Varda visar hur konsten fungerar i det 
dagliga livet kommit att utgöra en ovanlig del av stadens 
kulturarv. 

8/5  kl.17.30–20.00   MUR-MUMMEL

Agnès Varda 

86 min 

Frankrike, USA 1982 

tillåten från 15 år 

KONSTKLUBBEN/FILMSTUDION 
I SAMARBETE MED CINEMATEKET

special



BIOGRAF FOKUS STADSBIBLIOTEKET
Torsdagar 19.00

7/2  Blackkklansman
14/2  The Lunchbox
21/2  Paraplyerna i Cherbourg
28/2  Iris och löjtnantshjärta
7/3  Colette
14/3  X&Y
21/3  The Miseducation of Cameron Post
28/3  Tokyo godfathers
4/4   120 slag i minuten
11/4  Flickorna i Rochefort

 

TERMINSKORT
Ordinarie 
350 kr 

Pensionär/student/ungdom (tom 26 år) 
200 kr
 
Terminskort ger medlemskap i Filmstudion samt inträde till 
terminens samtliga filmer. Korten kan köpas i förväg på 
Jönköpings stadsbibliotek. 

Biljetter till enstaka filmer kan köpas i entrén i mån 
av plats för 80 kr (20 kr för medlemskort tillkommer 
vid första besökstillfället). Kassa och insläpp öppnar  
ca 30 min innan visning. (Endast kontanter eller swish)

special

Specialvisning
(se dag och visningstid för respektive föreställning)
12/4  Flashback Friday: Vaxkabinettet 3D

Konstklubben/Filmstudion i samarbete med Cinemateket
13/3  Koyaanisqatsi 
8/5  Mur-mummel

Filmstudion våren 2019


