
 
Medlemskorten är personliga och säljs den  
6/9 och 7/9 kl 11-13 samt den 13/9 kl 12-13  
i pensionärernas hus.  
Om du fikar på pensionärernas hus i samband  
med att du köper medlemskort så bjuder vi på kaffet. 
Medlemskort finns även att köpa i Folkets Hus vid  
varje filmvisning. Du kan även sätta in 250 kr på vårt  
bg: 849-7000. Glöm ej namn! 
 

Kort som gäller för alla 6 filmer kostar 250 kr. 
 (endast kontant betalning) 
 
Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening ansluten  
till Sveriges Förenade Filmstudios.  
Högsta medlemsantalet är 200 personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sveriges Förenade Filmstudios 
 

TROSA DAGFILMSTUDIO 
 

Hösten 2012 
 

 

13 sept kl 14.00 Stockholm östra 

27 sept kl 14.00 Niceville 

11 okt kl 14.00 The Kings Speech 

25 okt kl 14.00 Medan åren går 

   8    nov kl 14.00 Pojken med cykeln 

22    nov kl 14.00 En enkel till Antibes 

 

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är: 
 
Ordförande Ragnalena Lundberg tel 0704-939 413 
Kassör Ankie Schipper tel 0156-130 55 
Sekreterare Birgitta Lundgren tel 0156-179 55 
Ledamot Eva Freij Carlsson tel 0156-105 67  
Ledamot Sven Omvik tel 0156-161 31 
Ledamot Lars-Erik Wennberg tel 0156-130 55 
Ledamot Ulla Holm tel 070-813 01 12 
Ledamot Gunilla Eek tel 0156-128 36 
 

Kontakta oss gärna via e-post: dagfilm@trosabio.info 
Hemsida: www.trosabio.info/TrosaDag_start.htm 

 
Vi visar filmerna på Trosa Bio, Folkets Hus, Smäckbrogatan 25 

 



 

STOCKHOLM ÖSTRA 
En kärlekshistoria mellan två främlingar, förenade av en 
händelse som tagit hårt på deras respektive liv och 
förhållanden. När Johan och Anna möts på tåget som går 
mellan Stockholm och den idylliska förort där de båda bor, 
påbörjas en resa fylld av både passion och lögner. 

---”Stockholm östra” är ett slags terapithriller som går hand i hand 
med kbt-trenden. Den kan ses som en provkarta på olika 
beteendemönster som uppstår vid djup kris. Samtidigt fungerar den 
som ett slags varnande exempel på lögnens destruktiva kraft i 
krishantering.  

Genre: Drama/Romantik  Land: Sverige Regi: Simon Kajser 
da Silva Skådespelare: Mikael Persbrant, Iben Hjeile,  Astrid 
Assefa, m.fl. Längd: 1 tim, 36 min. År: 2011 

 

NICEVILLE 
Skeeter är en ung flicka från södern som återvänder efter 
college och har bestämt sig för att bli författare, men vänder 
upp och ner på sina vänners liv och livet i en liten stad i 
Mississippi när hon bestämmer sig för att intervjua de svarta 
kvinnor som spenderat sina liv med att ta hand om de 
framstående sydstatsfamiljerna. 
 
---Very nice Niceville! Den här gången kan man inte heller säga att 
"boken är bättre än filmen".. Skådespeleriet är fantastiskt och 
castingen verkligen av mycket hög klass. 

Genre: Drama Land:USA Regi: Tate Taylor Skådespelare: 
Emma Stone, Viola Davis, m.fl.  
Längd: 2 tim 26 min.  År: 2011 
 

 

POJKEN MED CYKELN 
Om 12-årige Cyril vars pappa lämnat av honom på ett 
barnhem med löfte om att snart komma och hämta honom, 
för att sedan aldrig mer höra av sig. På jakt efter pappan 
träffar Cyril av en händelse Samantha, en hårfrisörska med 
ett sällsynt stort hjärta. 
 
--- Det finns många som skildrar elände, men inga som gör det 
som bröderna Dardenne. De är osentimentala och koncentrerade. 
Varje bild här berättar om Cyril – Doret är lysande – en elvaåring 
som just förstått att han är övergiven. Av lärarna, av Samantha och 
av fadern, då han kort visar sig 

Genre: Drama Land: Belgien Regi: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
DardenneSkådespelare: Cecil de France, Thomas Doret,  
m.fl. Längd: 1 tim 27 min. År: 2011 

 

THE KING’S SPEECH 
Om Albert, hertigen av York, av familjen kallad Bertie, som 
näst efter sin bror var tronarvinge till den brittiska kronan.  
Hertigen lider av svår stamning och dålig hälsa och inom 
kungahuset ifrågasätts hans lämplighet som tronarvinge. 
Hans problem hålls hemligt för allmänheten, men blottas 
då Bertie gör sitt första publika framträdande och håller tal 
inför miljontals radiolyssnare.  
England står inför ett nytt världskrig, och allt ställs på sin 
spets när Bertie måste göra sitt livs framträdande för att 
ingjuta mod i nationen. 
Genre: Drama Land: GBr, Aus, USA Regi: Tom Hooper 

Skådespelare: Colin Firth, Helena Bonham Carter, 
Geoffrey Rush.Längd: 1 tim 58 minÅr: 2010 

 

MEDAN ÅREN GÅR 
Tom och Gerri är ett äldre lyckligt par, som fått många 
goda år tillsammans. Runt omkring dem finns familj och 
vänner, såsom Gerris yviga men ensamma kollega Mary 
och sonen Joe, som tycker det börjar bli lite jobbigt att alla 
hans vänner gifter sig. Vi får följa dem under en vår, 
sommar, höst och vinter – genom kärlek och värme, lycka 
och sorg, hopp och förtvivlan. 
 
Genre: Drama Land: GBr Regi: Mike Leigh Skådespelare: 
Jim Broadbent, Ruth Sheen, Lesley ManvilleLängd: 2tim 9 
min.  
År: 2010 

 

EN ENKEL TILL ANTIBES 
Änklingen George har fått nog av sin hemhjälp Maria som 
stjäl hans saker och sina vuxna barn som försöker sälja 
hans hus och komma över pengarna.  
Han bestämmer sig för att överraska dem med ett motdrag 
som får alla att rannsaka sina liv. Georg packar en väska 
och drar iväg på en svindlande resa.  
Han färdas genom sitt förflutna mot sina drömmars mål i 
en film om livet utan returbiljett. 

Genre: Drama /Komedi Land: Sverige Regi: Richart Hobert 
Skådespelare:  Sven-Bertil Taube, Rebecca Ferguson, m.fl. 
Längd: 1 tim 35 min  År: 2011 

 


