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Käpplunda gruva

Regi: Lars Axelsson, Produktion: BRF
Dalsläntens filmgrupp, Sverige 2012 (ca 30
min)

2011 beslöt Bostadrättsföreningen Dalsläntens
filmgrupp att göra en dokumentärfilm som handlar
om Käpplunda gruva, för att bevara en svunnen tid
åt eftervärlden. Filmen beskriver olika skeenden i
gruvans historia fram till i dag samt hur man levde,
tvättade, fick sjukvård, handlade och inte minst arbetsmiljön.

Göta Kanal - Västgötadelen
Regi: Lars Axelsson, Produktion: Skövde Film och
Videoklubb, Sverige 1991-92 (22 min)

Resan startar i Karlsborg och slutar i Sjötorp med kanalbolagets ångfartyg Wilhelm Tham. På resan passeras de tjugoen slussarna, två stopp görs, Forsviks brukssamhälle och
Lyrestad, där vi tittar in i hembygdsmuseet. Västgötadelen
av Göta Kanal är utan tvekan den mest natursköna sträckan
längs kanalen.

Skövdebomben

Regi: Anton Wallin, Sverige 2012 (10 min)

Filmen handlar det om tre grabbar (nazister) som
1941 tillverkar en bomb för att spränga kommunisternas lokal i Skövde. Men som tur var fick han
som skulle tända stubinen ”kalla fötter” och senare
slängdes bomben vid ridhuset (låg där Helenaskolan
ligger nu) några pojkar hittar den och lämnar in den
till polisen. Polisen konstaterar snabbt var materialet kommer i från, och kan på så sätt nysta upp
härvan och gripa de tre.

Biljetter:
60 kronor för alla 4 filmerna. Säljs i anslutning
till föreställningen.
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Anders Levenskog och Torbjörn Carlén Foto:Andreas Brink

Tro, hopp och kaffe med dopp
Regi: Andreas Brink, Sverige 2012 (35 min)

I det sena 1960-talets Sverige är det händelser som den nyinförda högertrafiken och kriget i Vietnam som diskuteras kring
köksbord och i fikarum. Men i en liten röd stuga strax utanför
Mariestad är det vid denna tid två helt andra saker som kommer ha en avgörande betydelse för en ung pojke som just är på
väg in i tonåren. Den första är popgruppen Hep Stars genombrott och den andra är en livshotande hjärntumör. Dessa saker
kommer att tillsammans prägla ett livsöde där inget kunnat
hindra skaparkraften och viljan att uttrycka sig från att frodas.
Idag har pojken passerat 50-årsstrecket och har genom sin
musik blivit en lokalkändis och kultfigur som under flera årtionden har lockat människor till både skratt och eftertanke. I
Tro, hopp och kaffe med dopp får tittaren lära känna Torbjörn
Carlén och ta del av hans historia, hans liv och hans drömmar.

