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Ett annorlunda år 
År 2020 kommer gå till historien som året som försvann. Året då allt stannade upp.  
I slutet av 2019 började ett coronavirus sprida sig världen över och tidigt 2020 var pandemin 
ett faktum. Människor blev svårt sjuka och bara i Sverige har närmare 15 000 människor 
avlidit i sviterna av covid-19. Pandemin har fått myndigheter att införa tuffa restriktioner  
för att minska smittspridningen. De som kan arbeta hemifrån har uppmanats att göra detta. 
Människors liv har varit begränsade under mer än ett år. Äldreboenden har stängt  
och människors möjlighet att besöka bibliotek och museer, gå på restaurang, besöka  
kultur- och idrottsevenemang med mera har begränsats.  
 
Eskilstuna filmstudio hade en fantastisk säsong framför sig, våren 2020, med inte mindre  
än nio filmer på programmet och ett 20-årsjubileum med film, föreläsningar och andra 
roligheter. Sex stycken filmer och ett årsmöte hann vi med innan vi var tvungen att trycka  
på paus. Visningarna ställdes in och jubileet blåstes av. Förhoppningen var att återuppta 
verksamheten samma höst men pandemin visade sig bli mer segdragen än så.  
 
Den 4 november återstartar vi försiktigt genom att bjuda in befintliga medlemmar  
till filmerna som återstår. Och så tar vi sikte på en ny ordinarie säsong våren 2022.  
 
Eskilstuna i oktober 2021 
Jacob Hansson ordförande Eskilstuna filmstudio 
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Om Eskilstuna filmstudio 
Eskilstuna filmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt 
och allmänkulturellt avseende. Föreningen arrangerar visningar av värdefull film samt 
föreläsningar och diskussioner med filmkulturen i fokus. Förningen har sitt säte i Eskilstuna, 
Sörmland och är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF). 
 

Styrelse 
Jacob Hansson, ordförande  
Britta Karlsson, kassör 
Marie Östlundh, sekreterare 
Eva Sjödahl, ledamot 
Margot Magnusson, ledamot  
Ulla Jyrkäs, suppleant 
Agata Lauer, suppleant 
 
Styrelsen valdes vid årsmötet 5 mars 2020 och har under året ansvarat för föreningens 
verksamhet. 
 

Programgrupp 
Monica Eriksson, Nils Isakson och Hans Östensson samt styrelsens medlemmar, se ovan. 
Programgruppen har ansvarat filmprogrammet och filmvisningarna. 
 

Valberedning 
Jolanta Gizýnska och Iwona Walczyna 
 

Revisorer 
Mona Andersson och Anna Podkoscielna-Gocko 
 

Möten 
Föreningens styrelse (och ibland programgrupp) har träffats vid 3 tillfällen under 2020  
samt – den nya styrelsen – vid det konstituerande mötet efter årsmötet. 
 

Datum Mötets huvudsakliga innehåll i korthet 
2020-01-07 Aktuell säsong, jubileet, möjliga bidrag att söka, årsmötet 
2020-01-28 Träff med valberedning om tillväxt, representation filmhelg, jubileet 
2020-02-25 Inför årsmöte 
2020-03-05 Årsmöte + konstituerande möte 
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Medlemmar 
Under våren 2020 hade Eskilstuna filmstudio rekordmånga 281 medlemmar.  
Av dessa var 77 män (27 %). Vår yngsta respektive äldsta medlem under året är född 1997 
respektive 1931. Inga nya medlemmar på hösten på grund av coronapaus i verksamheten 
 

Samarbeten 
Filmstudion har visat filmerna i kulturföreningen Royals lokaler på Järntorget, Nyfors. 

 
Föreningen har sålt förköp genom Eskilstuna Stadsbibliotek. 
 
Högskolestuderande vid Mälardalens Högskola har som tidigare haft möjlighet  
att köpa medlemskortet till rabatterat pris, (220 kr ord. pris 290 kr).  
 
Samarbete med Biografbaren. Vid uppvisande av filmkort erhåller medlemmar och styrelse  
10 % rabatt på menyn de dagar vi visar film (ej lunch och ej alkohol)  
 
Studiefrämjandet är fortsatt (passiv) samarbetspartner. 
 
 

Aktiviteter 
Eskilstuna Filmstudios årsmöte 5 mars 2020 
Hölls även denna gång på Biografbaren, kulturföreningen Royal med ett 20-tal deltagande 
medlemmar inklusive styrelse och programgrupp. 
 
SFF:s årsmöte 18 april 2020 
Genomfördes digital på grund av pandemin. Vår ordförande Jacob Hansson deltog som 
representant för den nationella styrelsen där han ingår. 
 
SFF:s informationsvisningar juni 2020 
På grund av Corona-pandemin ordnades ett digitalt visningsrum för filmstudiornas filmväljare 
i stället för fysiska infovisningar på Filmhuset. I detta filmrum presenterades 26 aktuella filmer 
från 16 olika länder. Fyra av filmerna var dokumentärer, två hade ett barn- och ungdomstilltal 
och åtta var regisserade av kvinnor.  
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Filmprogram Vårterminen 2020 

16 januari Blinded by the light. Publik: 201. Snittbetyg: 4,4 
23 januari  Smärta och ära. Publik: 184. Snittbetyg: 3,8 
6 februari  And then we danced. Publik: 205. Snittbetyg: 3,6 
13 februari  Stupid young heart. Publik: 151. Snittbetyg: 3,3 
27 februari  BlacKkKlansman. Publik: 160. Snittbetyg: 4,2 
5 mars  Fisherman’s friends + årsmöte. Publik: 180. Snittbetyg: 4,2 
 
19 mars  Villebråd. (inställt pga. pandemin) 
2 april  Den tysta revolutionen. (inställt pga pandemin) 
16 april  Yao (inställt pga. pandemin) 

 
Den 16 mars tog vi beslutet att ställa in resten av visningarna på grund av pandemin. 
Beskedet till medlemmarna var att återuppta visningar så snart som möjligt. 
 
Förutom vårens filmer hade vi även planerat ett 20-årsjubileum, lördag 28 mars: 
Mingel och lite tillbaka blick på 20 år, föreläsning med animatören Nikki Lindroth von Bahr, 
livemusik, film quiz, film: Cinema Paradiso samt Resan till Månen, stumfilm med livemusik  
av Matti Bye. Jubileet ställdes in även det på grund av pandemin. 
 
 
Styrelsen för Eskilstuna filmstudio 
 
 
Jacob Hansson Britta Karlsson  
 
 
Eva Sjödahl Margot Magnusson  
 
 
Ulla Jyrkäs Agata Lauer 
 
 
Marie Östlundh 

http://www.eskilstunafilmstudio.se/16-januari-%e2%80%a2-blinded-by-the-light/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/23-januari-%e2%80%a2-smarta-och-ara/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/23-januari-%e2%80%a2-smarta-och-ara/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/6-februari-%e2%80%a2-and-then-we-danced/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/13-februari-%e2%80%a2-stupid-young-heart/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/27-februari-%e2%80%a2-blackkklansman/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/5-mars-%e2%80%a2-fishermans-friends/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/19-mars-%e2%80%a2-villebrad/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/2-april-%e2%80%a2-den-tysta-revolutionen/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/16-april-%e2%80%a2-yao/
http://www.eskilstunafilmstudio.se/28-mars-%e2%80%a2-cinema-paradiso/
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