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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 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!



Vårens program
Måndag 27 januari klockan 18.30
Norskt drama från 2019
Efter mer än femtio år i Sverige flyttar änklingen 
Trond tillbaka till Norge, nära den idylliska plats  
vid gränsen mellan brödraländerna där han  
1948 upplevde en sommar som han helst vill 
glömma. Hans närmaste granne är en äldre man 
som haltar och snart förstår Trond att han är en 
speciell person som han kände för femtio år sedan.
...................................................................................................

Måndag 10 februari klockan 18.30
Amerikanskt drama från 2018
Den framgångsrike journalisten David har alltid 
försökt ge sin älskade son allt han behöver. 
Men vare sig David eller Nics mamma Vicki kan 
hindra sonen från att börja experimentera med 
crystal meth. När missbruket är ett faktum ger  
sig David och Vicki i kast med något av det 
svåraste föräldrar kan utsättas för.
....................................................................................................

Måndag 24 februari klockan 18.30
Tyskt drama från 2018
Detta är den sanna historien om de östtyska 
familjerna Strelzyk och Wetzel som i september 
1979 skapade stora rubriker över hela världen. 
I hemlighet ägnade de lång tid åt att själva sy
och snickra ihop en luftballong i källaren för att 
försöka fly från diktaturens DDR till friheten i väst.
....................................................................................................

Måndag 23 mars klockan 18.30
Norskt drama från 2018
13-åriga Jill kämpar för att hålla ihop 
familjen när kollapsen är nära. Mamman 
lider av psykisk ohälsa och orkar bara ta
sig upp ur sängen för att ta till flaskan, 
medan Jill får städa upp efter henne gång 
på gång. Men på Jills 14-årsdag dyker den
frånvarande och självcentrerade 
musikerpappan upp, och Jill ser fram emot 
att livet ska bli lite ljusare. Men det finns 
nya hemligheter som är på väg upp till ytan.
....................................................................................................
Måndag 6 april klockan 18.30
Belgiskt drama från 2016
Jenny, en ung läkare, har precis stängt sin 
mottagning när det ringer på dörren. 
Hon öppnar inte och morgonen därpå får 
hon höra att en ung flicka har hittats död i 
närheten. Flickans identitet är okänd. 
Jenny fylls av skuldkänslor. Hon kan inte 
släppa fallet och bestämmer sig för att ta 
reda på vem flickan var och vad det är som  
egentligen har hänt.
....................................................................................................

Måndag 20 april klockan 18.30
Fransk komedi från 2017
1950-talets Frankrike. På flykt undan
maffian för sina stora spelskulder lyckas 
busen Knock i sista sekunden ta sig ombord 
på ett fartyg som söker en läkare. 
Knock är lika lite läkare som han är 
astronaut, men märkligt nog klarar han 
jobbet rätt bra och när resan når sitt slut 
vet han att han ska bli läkare, på riktigt!

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

i Tanumshede

Måndag 9 mars klockan 18.30 
Iranskt drama från 2014 
Amir och Sara är i färd med att packa ihop sina 
ägodelar och flytta till Australien. Det är bara  
några timmar innan flyget avgår och det är 
mycket som ska hinnas med. Släktingar dyker 
upp för att ta avsked, allt ska packas, biljetter  
och pass ska letas upp, möbler ska forslas bort 
och telefonerna ringer oavbrutet. Mitt i alltihopa
går de med på att vara barnvakter åt grannens 
bebis. När det börjar bli dags för avfärd råkar de 
ut för ett dramatiskt missöde som ställer tillvaron på ända.


