Verksamhetsberättelse Nyköpings Filmstudio 2017
Nyköpings Filmstudio har under 2017 visat film på Biostaden vid 20 tillfällen, tio på våren och tio på
hösten. Filmerna visades 18.30 på tisdagar, med några undantag, för riktigt långa filmer, som började
antingen 18.15 eller redan 18.00.

Under våren visades följande filmer:
24/1 Dottern, besökare 230, betyg 4,1
7/2 Klippet, besökare 177, betyg 3,1
14/2 Brooklyn, besökare 177, betyg 4,3
28/2 Vänner för livet, besökare 180, betyg 4,2
7/3 Kollektivet, besökare 170, betyg 4,1
21/3 Julieta, besökare 174, betyg 4,3
28/3 Bumerang, besökare 174, betyg 4,2
4/4 En vansinnig idé, besökare 135, betyg 4,3
18/4 Bortom Lampedusa, besökare (150), betyg 3,2
2/5 Dagen efter denna, besökare (150), betyg 3,2
Årsmöte 21/3.
Antal medlemmar 278.

Under hösten visades följande filmer:
29/8 Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv, besökare 230, betyg 3,5
12/9 I Am Not Your Negro, besökare 153, betyg 4,4
19/9 Den okända flickan, besökare 149, betyg 3,8
3/10 Min arabiska vår, besökare 169, betyg 3,2
10/10 Efter stormen, besökare 158, betyg 3,0
24/10 Spotlight, besökare 175, betyg 4,6
7/11 Little Men, besökare 158, betyg 3,2
14/11 Ljus i natten, besökare 177, betyg 4,1
28/11 Idol, besökare 150, betyg 3,9
5/12 Paterson, besökare 150, betyg 3,3
Antal medlemmar 276.

Siffrorna efter titeln är dels publiken för den filmen, dels det sammanlagda betyg som medlemmarna
gett filmen.
Föreningsbidraget var totalt 10 000:-.
Ännu ett fantastiskt filmår har gått. Vi fortsätter visa tio filmer per termin! Tyvärr, eller kanske är det
bra, blir filmerna allt längre och vi tvingas börja tidigare. Alla tider står dels på programmet, dels på
hemsidan. Vår hemsida är www.nykopingsfilmstufio.se – och där kan du se vilka filmer som går den
aktuella terminen och hur många betygspoäng varje film fått av medlemmarna. Du kan också se vad
vi visat tidigare filmterminer. Vi har en e-postadress nykopingsfilmstudio@gmail.com och en speciell
e-postadress för de som vill stå i kö för att bli medlemmar kolistan.nykopingsfilmstudio@gmail.com
och tyvärr är väntetiden fortfarande ganska lång. Vi har fasta datum för inbetalning av
medlemsavgiften, 1/1 på våren och 1/8 på hösten. Allt för att göra det lättare för våra medlemmar.
Trots vissa höjningar från dels SFF och dels Biostaden har vi ännu inte behövt höja medlemsavgiften,
utan den ligger kvar på låga 240:-/termin.
Vi tackar Biostaden och alla våra lojala medlemmar för ett fint filmår!
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