
Filmdag på Gideågården 

Lördagen den 23 april 2016 

 

Medlemskort för filmdagen kostar 100 kr och köps 

på plats. Kortet gäller för alla tre filmer. 

Middagen (inkl kaffe o efterrätt) kostar 200 kr  

Sista anmälningsdag för mat 15/4. 

Tel: 0663-40015 alt mail: bgf@gideagarden.se 

 

15.00  The imitation game 

17.00  Middag 

18.00  Min lilla syster 

19.35  Kaffe och efterrätt 

20.00  The Wolfpack 

 

Örnsköldsviks Filmstudio 

I samarbete med Gideågården 
 

Daniel Viström 070 565 09 08, 
 Maj Jonsson 070 683 13 87 

 



The imitation game 
(GB/USA 2014).  

 

Regi: Morten Tyldum. Med: Benedict 
Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew 
Goode, Rory Kinnear.  

Längd: 114 min.  

Strax före utbrottet av Andra världs-
kriget anmäler sig Alan Turing, en 
briljant ung matematiker, som frivil-
lig till den brittiska underrättelse-
tjänsten. Snart ingår Turing i ett MI6-
team som har till uppgift att finna 
koden till det enormt komplicerade 
chiffer som nazisterna använder. Med 
miljoner människoliv på spel blir 
uppgiften en kamp mot klockan där 
Turings begåvning ställs mot en av 
världens mest intrikata gåtor.  

”Växlar skickligt mellan tre tidsepoker 
och balanserar en tät thriller med skissen 
av gåtfulla människor.” Aftonbladet  

”Det är en lysande sann historia. Bara 
som den är. Men den förhöjs av det 
välkalkylerade manuset och de nästan 
löjligt karismatiska skådespelarna”. 
Expressen  

 

 

Min lilla syster (Sverige 
2015).  

 

Regi: Sanna Lenken. Med: Amy 
Deasismont, Rebecka Josephson, Annika 
Hallin, Henrik Norlén.  

Längd 95 min.  

Stella är precis på väg in i den spän-
nande, men också så skrämmande, 
tonårstiden. Hennes storasyster Katja 
är en riktig talang inom konståkning, 
och Stella gör allt för att försöka vara 
lik henne och på så sätt också försöka 
få lite mer uppmärksamhet av de 
ganska upptagna föräldrarna. Men 
hon upptäcker att det är något som 
inte stämmer. Katja lider av en ätstör-
ning som allt mer tar över hennes liv. 
När Stella konfronterar Katja tvingas 
hon in i en härva av utpressning, 
manipulation och lögner. Stella blir 
rädd att det ska få förödande kon-
sekvenser för familjen om hemlig-
heten uppdagas.  

”Magnifikt skådespel i tonsäker film.” 
Aftonbladet  

”Stark relationsfilm”.  Dagens Nyheter.  

”Total tonträff i familjedrama om 
ätstörningar”. Sydsvenskan  



The Wolfpack              
(USA 2015).  

 

Regi: Crystal Moselle. Med: Familjen 
Angulo.   

Längd: 80 min.  

Dokumentär.  

 

 

Filmen följer bröderna Angulo som 
hela sitt liv levt isolerade i en 
lägenhet på Manhattan där deras 
enda kontakt med omvärlden är 
genom filmer och TV. Bröderna 
återskapar sina favoritfilmer med 
hjälp av hemgjord rekvisita och 
kostym. Deras trygga värld skakas 
om när en av bröderna lämnar 
lägenheten och deras liv förändras 
för alltid.  

”En unik inblick i en sällsam, teatralisk 
och rörande syskonskara räddad av sin 
egen kreativitet.” Göteborgs-Posten  

”Udda och fascinerande 
överlevnadsdrama om fantasifulla 
bröder.” Dagens Nyheter.  

 

 

  




