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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  
betalas till bankgiro 5214-9457 Filmförening Tanum. 
Man betalar också entré vid varje filmkväll: 50 kronor 
som helst betalas med Swish i kassan. 
Inbjudan skickas ut cirka en vecka innan filmkväll och man 
anmäler sig inför varje tillfälle. Max antal i publiken är 25 
stycken per 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 sitter vi kvar i salongen för 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 14 september klockan 18.30
Brittiskt drama från 2019
Ken Loach är efter succén Jag, Daniel Blake
tillbaka med ännu engripande, stark film om 
vanliga människors kamp för en dräglig tillvaro. 
Ända sedan Ricky och Abby gifte sig och bildade 
familj har de velat ge sina älskade barn en trygg
uppväxt, helst i eget hus. Nu har dottern Liz hunnit bli elva, sonen
Seb är sexton och husdrömmen känns mer avlägsen än någonsin.
...................................................................................................

Måndag 28 september klockan 18.30
Spanskt drama från 2019
Pedro Almodóvars nya film är en djupt personlig 
inblick i en möjligen fiktiv filmregissörs liv, karriär
och möten med människor. Antonio Banderas
spelar den medelålders regissören Salvador Mallo,
som ser tillbaka på sitt liv för att gradvis inse att det som blir kvar när 
strålkastarna slocknar är känslor av smärta och tomhet. Penélope Cruz
spelar Salvadors mamma i tillbakablikar och Aulieta Serrano gestaltar 
henne som äldre.
...................................................................................................

Måndag 12 oktober klockan 18.30
Amerikansk satirisk svart komedi 2019
Andra världskriget-satir om en ensam tysk
pojke vars världsbild vänds upp och ned när han
upptäcker att hans mamma gömmer en ung
judisk flicka på vinden. Med hjälp av sin idiotiska
låtsasvän Adolf Hitler måste han nu konfronterasina nationalistiska
fördomar. Filmen har vunnit en Oscar.
....................................................................................................

Måndag 9 november klockan 18.30
Amerikansk-tyskt drama från 2019
Historien är baserad på verkliga händelser och
handlar om en österrikisk jordbrukarfamilj som
slås i spillror när pappa Franz kallas in till armén
under andra världskriget. Franz vägrar ge sig ut i
strid eller att svära trohet till Hitler och hamnar
därför i fängelse anklagad för förräderi. Hemma måste hans fru Fani och 
parets döttrar klara sig bäst de kan i ett alltmer fientligt samhälle, som 
inte ser på förrädare med blida ögon. Detta är en film om tro,
övertygelse och tillförsikt. Filmen är 2 h 45 min.
....................................................................................................

Måndag 23 november klockan 18.30
Franskt drama från 2019
Bruno tar hand om svårt autistiska unga,
Malik integrerar ungdomar från svåra 
örhållanden. De drivs av lika delar idealism och 
uppfinningsrikedom, och när Maliks vilsna själar
får hjälpa till att ta hand om autisterna i Brunos vård öppnas nya världar 
upp för dem alla. De två vännernas enträgna arbete behövs eftersom 
ingen annan tycks klara att hantera deras skyddslingar. Deras värme 
och tålmodighet ger resultat, men de opererar utanför franska lagar.
....................................................................................................

Måndag 7 december klockan 18.30
Fransk komedi från 2016
Omar Sy spelar Samuel, en man vars
obekymrade liv på Franska Rivieran vänds
upp och ner när Kristin som han haft en
kortare romans med plötsligt dyker upp och
presenterar honom för deras nyfödda dotter
Gloria som hon överlämnar i hans vårdnad.
Samuel visar sig vara en kärleksfull men dock lite okonventionell pappa. 

Varmt välkommen till Filmförening Tanum!
Alla filmer visas på Kulturhuset Futura 

i Tanumshede

Måndag 26 oktober klockan 18.30 
Sydkoreansk svart dramakomedi från 2019  
Ki-taeks familj är en färgstark skara som hankar
sig fram genom livet med hjälp av påhittighet 
och list. Men några pengar har de inte. Så när
sonen, Ki-Woo, erbjuds jobbet som privatlärare
till dottern i en rik familj så tvekar han inte en sekund. Väl på plats 
börjar han smida planer för resten av sin familj som en efter en får 
jobb i det nya huset. Men lögnerna blir allt fler och det dröjer inte 
länge innan situationen är helt utom kontroll?
Filmen har vunnit 4 Oscar!


