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Filmstudion Bibliografen star tade sin verksamhet hösten 

2014 och har sedan dess sänt fyra f ilmer per säsong. 

Visningarna sker på Lomma bibliotek, och eftersom vi 

här saknar möjlighet till total mörkläggning så 

anpassar vi oss efter solens nedgång. Filmstudion är en 

sluten grupp där medlemskapet förnyas säsongsvis, 

och i styrelsen sitter Anders Åhnberg, Göran Schmitz, 

Lina Grahn och Thorild Nilsson.



Gräns        Onsdag 23 januari

Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte sinne när det gäller att peka 
ut smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till när någon 
döljer något. Men när den mystiske Vore kliver av färjan så tvivlar hon 
för första gången på sin instinkt. Hon anar att han döljer något, men 
kan inte sätta f ingret på vad. Det är star tskottet på en resan som 
omkullkastar hela Tinsa tillvaro och slutligen leder till sanningen om vem 
hon är. 
Prod.: Sverige, Danmark, 2018 Regi: Ali Abbasi Medv.: Eva Melander, Eero 
Milonoff, Jörgen Thorsson, Sten Ljunggren Speltid: 108 min.

Efter en kort paus, då vi bjuder på ostbricka, visar vi den timme av 
Tredje mordet som vi p.g.a tekniskt strul missade i december.

BlacKkKlansman   Onsdag 13 februari 

En otrolig och sann historia från f ilmskaparen Spike Lee. På 70-talet 
blir Ron Stallwor th den förste afroamerikanske kriminalaren i Colo-
rado. Han möts av skepticism och hotfullhet, men beslutar sig för att 
inf iltrera Ku Klux Klan. Förställd till vit rasist, kontaktar han gruppen 
och blir inbjuden i den inner ta kretsen. Utredningen blir än farligare 
när Stallwor ths judiske kollega, Filip Zimmerman, får spela Ron vid 
fysiska möten.
Prod.: USA, 2018 Regi: Spike Lee Medv.: J D Washington, Adam Driver Speltid: 
120 min

Nothing Like a Dame       Onsdag 6 mars

Fyra nobla damer och skådespelsgiganter: Eileen Atkins, Judi Dench, 
Joan Plowright och Maggie Smith. I Notting Hill-regissören Roger 
Michells gemy tliga Nothing Like a Dame bjuds vi in till ett hjär tligt 
samtal mellan de fyra stjärnorna. Om karriärer fyllda av anekdoter 
och insik ter, och om en vänskap som sträckt sig över ett halv t sekel.
Prod.: Storbritannien, 2018 Regi.: Roger Michell Speltid: 84 min

Lycklig som Lazzaro        Onsdag 27 mars

Lazzaro är så god att han ibland tas för att var lite korkad. I den 
lilla italienska byn Inviolata arbetar han på en tobaksodling där 
tiden stå tt still. Arbetarna är närmast livegna och allt styrs av 
den fruktansvärda markisinnan Alfonsina de Luna. När hennes son 
Tancredi iscensättter sin egen kidnappning blir Lazzaro hans vän och 
bundsförvant. För Lazzaro blir deras vänskapsband så stark t att han 
kan resa genom tid och rum för att å ter förenas.
Prod.: Italien Regi: Alice Rohrweacher Medv.: Adriano Tardiolo, Agnese Gra-
ziani, Alba Rohrwacher Speltid: 125 min

Visningarna sker på Lomma bibliotek, kl. 19.00. Före 
f ilmen ges en introduktion.


