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Så här blir du medlem i 
Filmförening Tanum

Filmföreningen har filmvisningar i Kulturhuset Futura i 
Tanumshede. Medlemskap krävs i Tanums Filmförening.
Du måste kontakta eller maila 
Mikael Andersson: 0525-182 34 
E-post: filmklubb.tanum@gmail.com eller 
mikael.andersson@tanum.se.

Vi har en årsavgift som är 100 kronor per person. Den be-
talas till bankgiro 5214-9457 Filmförening Tanum. 
Man betalar också entré vid varje filmkväll: 50 kronor 
som betalas kontant i kassan. 
Inbjudan skickas ut cirka en vecka innan filmkväll och man 
anmäler sig inför varje tillfälle.
 
Vi har visningsrättigheter för filmerna vi visar. Enligt avtal får vi 
inte annonsera filmens namn men av informationen framgår det 
vilken film det är.
Efter filmen samlas vi över en fika till samtal och diskussion om 
vad vi sett. Vi betygsätter också varje film.

Du kan också gå med i Filmklubb Tanum på Facebook. 
På så vis får du information om kommande sammankomster och 
teman.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
Tanum Kultur & Fritid

Hjärtligt välkommen till Filmförening Tanum!



Höstens program
Måndag 23 september klockan 18.30 
på Kulturhuset Futura 
Libanesiskt drama från 2019
En politisk saga, med amatörskådespelare, 
om ett barn som startar en rättsprocess mot 
sina föräldrar.
...................................................................................................

Måndag 7 oktober klockan 18.30  
på Kulturhuset Futura
Belgiskt drama från 2019
Den beslutsamma 15-åriga Lara är helt  
besatt av att bli en professionell ballerina. 
Hon har sin pappas stöd och vågar därför 
börja på en ny skola, vilket innebär ännu hårdare arbete för att förverk-
liga sin dröm. Laras frustration och otålighet blir ännu tydligare när hon 
märker att hennes kropp inte kan hänga med i de strikta disciplinerna 
av träningen eftersom hon föddes som pojke.
....................................................................................................

Måndag 21 oktober klockan 18.30 
på Kulturhuset Futura
Japanskt drama från 2018
Efter en av sina snattningsrundor tillsammans 
med sin son upptäcker Osamu en ensam flicka  
som står och fryser i kylan. De tar hand om 
henne och släpper in henne i sin familj. En familj som trots att de är 
fattiga och knappt har mat för dagen ser till att må bra tillsammans. 
Men en oväntad händelse avslöjar gömda hemligheter och sätter deras 
sammanhållning på hårda prov.

Måndag 4 november klockan 18.30 
på Kulturhuset Futura
Amerikanskt drama från 2018
En pappa och hans 13-åriga dotter lever ett 
paradisliknande liv i en stor park i Portland, 
Oregon när ett litet misstag förändrar deras 
liv för evigt.
....................................................................................................

Måndag 18 november klockan 18.30 
på Kultuhuset Futura
Sydkoreanskt drama från 2019
Jongsu drömmer om att bli författare och 
kämpar med sin första roman. En dag stöter 
han ihop med Haemi, en tjej han känner 
från förr. Haemi ber honom passa hennes katt 
medan hon reser till Afrika. När hon kommer tillbaka har hon med sig 
den gåtfulle Ben. Ben är snygg, rik och kör en Porsche. Jongsu, som för-
älskat sig i Haemi, får finna sig i att vara femte hjulet. Men vem är Ben 
egentligen? Och varifrån tjänar han sina pengar?
....................................................................................................

Måndag 9 december klockan 18.30 
på Kulturhuset Futura
Ej fastställt program
När vi är framme vid höstens sista filmvisning är det inte riktigt klart 
vilken film det blir.  
Håll utkick på Filmklubben Tanum på Facebook. 
Där dyker den upp så fort allt är klart.

Varmt välkommen till 
Filmförening Tanum!


