
Verksamhetsberättelse Nyköpings Filmstudio 2018 

Nyköpings Filmstudio har under 2018 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: 

23/1 The Nile Hilton Incident – betyg 3,9 

6/2 The Teacher – betyg 3,7 

13/2 Galna av lycka – betyg 4,0 

27/2 Hell or High Water – betyg 3,7 

6/3 Kungens val – betyg 4,3 

20/3 Farväl Europa – betyg 3,1 

27/3 Ouaga girls – betyg 2,8 

10/4 Captain Fantastic – betyg 4,1 

17/4 Kvinnan från Brest – betyg 4,3 

8/5 Det helt nya testamentet – betyg 3,9 

Årsmöte 20/3. 

Antal medlemmar 276. 

 

Under hösten visades följande filmer: 

28/8 En sista semester – betyg 4,0 

11/9 En fantastisk kvinna – betyg 3,8 

18/9 Wind River – betyg 4,0 

2/10 Päron och lavendel – betyg 4,0 

9/10 Call Me by Your Name – betyg 3,4 

23/10 I Am Not A Witch – betyg 2,6 

6/11 Amatörer – betyg 3,7 

13/11 Faces, Places – betyg 3,9 

27/11 Vad ska folk säga – betyg 4,4 

4/12 The Florida Project – betyg 3,1 

Antal medlemmar 275. 

Föreningsbidraget var totalt 10 000:-  



Vi har också, i samband med visningen av Amatörer, haft besök av regissören Gabriela Pichler och en 

av skådespelarna, Fredrik Dahl. Deras berättelse om hur filmen blev till gav oss en förhöjd känsla för 

filmen. Vi tackar Film i Sörmland, som fullt ut sponsrade besöket. Vi har fått två nya medlemmar i 

styrelsen, ännu bara adjungerade. Detta efter att Stephan beslutat sig för att sluta. Vi tackar Stephan 

för en fin tid och för allt arbete han lagt ner på studions hemsida. Nu tar Hanna över arbetet med 

hemsidan. Lycka till! Det har varit ett spännande filmår! Vi har visat tio filmer per termin! Eftersom 

filmerna blir allt längre tvingas vi börja tidigare. Alla tider står dels på programmet, dels på hemsidan. 

Vår hemsida är www.nykopingsfilmstudio.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.  

Vi tackar Biostaden och alla våra lojala medlemmar för ett fint filmår! 

Styrelsen har bestått av: 

Kerstin Forsell, ordförande 

Agneta Kellerman, sekreterare 

Anders Eidsvik, kassör 

Pat Radestedt 

Gunnel Nelzén 

Stephan Crona har varit adjungerad till styrelsen under våren 

Hanna Gustafsson adjungerad under året 

Anders Pålsson adjungerad under året 

 

Nyköping den 
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