Medlemskort för 7 filmer kostar 250 kr.
Betala gärna medlemsavgiften 250:- på
vårt bg 849-7000. Glöm ej uppge namn!
Korten är personliga och säljs den 2 Okt kl 12-13 i
pensionärernas hus. Och innan filmvisningen. (endast
kontant betalning)
Programbladet finns att hämta på Turistbyrån och på Biblioteken
i Trosa och Vagnhärad.

Sveriges Förenade Filmstudios

Kaffesugen innan filmvisning?
Finns att köpa på Pensionärernas Hus.

TROSA DAGFILMSTUDIO

Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening ansluten
till Sveriges Förenade Filmstudios.
Högsta medlemsantalet är 200 personer.

Hösten 2014

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ragnalena Lundberg
Ankie Schipper
Birgitta Lundgren
Sven Omvik
Lars-Erik Wennberg
Ulla Holm
Gunilla Eek

tel 0704-939 413
tel 0156-130 55
tel 0156-179 55
tel 0156-161 31
tel 0156-130 55
tel 070-813 01 12
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

2 okt
16 okt
23 okt
6 nov
20 nov
4 dec
18 dec

kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00

Hundraåringen
Philomena
Mandela
En Familj
The Grand Hotel Budapest
Sådan Far Sådan Son
12 Years of Slave

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

The Grand Hotel Budapest

Allan Karlsson ska fylla hundra år, och på hans födelsedag är det fest på
ålderdomshemmet. Både kommunalrådet och lokaltidningen är inbjudna. Trots sin
imponerande ålder är Allan pigg, och eftersom han inte är så intresserad av kalaset kliver
han istället ut genom fönstret och försvinner sedan iväg på mängder av äventyr

"The Grand Budapest Hotel" är en berättelse om Gustave H, en omtalad concierge på ett
välkänt hotell i Europa under mellankrigsåren, och Zero Moustafa, en hisspojke som blev
Gustave H:s närmaste vän. Deras fantastiska äventyr innehåller en stöld och ett
återbringande av en ovärderlig renässansmålning, en otäck familjefejd över en enorm
förmögenhet samt en ljuvligt sockersöt kärlekshistoria. Samtidigt förändras hela
kontinenten dramatiskt och så även på The Grand Budapest Hotel…

Genre: Komedi/Äventyr Land: Sverige Regi: Felix Herngren
Skådespelare: Robert Gustavsson, Jens Hultén, Johan Rheborg m.fl.
Längd: 1 tim, 52 min. År: 2013

Philomena
Allt började på nyårsafton 2004 när Martin (Steve Coogan) blev uppsökt av en Jane
Libberton, vars mamma Philomena (Judi Dench) helt nyligen avslöjat en tung hemlighet
hon burit på i över 50 år.
Som tonåring födde hon en son utanför äktenskap på ett strikt religiöst Irland. Hon fick
behålla honom i tre år, men sedan togs pojken ifrån henne och såldes till ett amerikanskt
par. Philomena förbjöds att någonsin söka upp honom. Några år senare flyttade
Philomena till England där hon gifte sig och bildade familj. Men med sig i djupet av sitt
hjärta hade hon minnet av sonen hon i unga år tvingats lämna bort. Philomena behöver
nu Martins hjälp att finna sonen. Tillsammans beger de sig till USA.

Genre: Drama/Komedi Land: Storbritannien Regi: Stephen Frears
Skådespelare: Judi Dench, Steve Coogan, m.fl. Längd: 1 tim 38 min.
År: 2013
Mandela

Genre: Drama/Komedi Land: USA Regi: John Wells Skådespelare:
Meryl Streep, Julia Roberts, m.fl. Längd: 2 tim 01 min. År: 2013
Sådan far sådan son
Två familjer från olika samhällsklasser får beskedet att deras söner, nu sex år, förväxlats
vid födseln. Sjukhusledningen tar på sig ansvaret och råder dem att byta tillbaka barnen.
Men hur byter man barn?

Genre: Drama Land: Japan Regi: Hirokazu Koreeda Skådespelare:
Jun Kunimure, Yoko Maki, m.fl .
Längd: 2tim 00 min. År: 2013

12 Years of Slave

Filmen är baserad på Mandelas självbiografi och tar oss med på en resa genom
nobelpristagarens liv från barndom tills han fängslades och så småningom blev Sydafrikas
förste demokratiskt valda president 1994.
I rollen som Mandela ser vi den brittiske skådespelaren Idris Elba och filmen behandlar
den Mandela som förblivit okänd för större delen av världen - han som älskar snabba bilar
och kvinnor, boxningsentusiasten, den skicklige advokaten och den beväpnade
frihetskämpen. Vi får se hur det gick till när Mandela blev en internationell ikon.Genre:

12 Years A Slave" bygger på den sanna berättelsen om en fri svart man som kidnappas
från New York och säljs som slav till 1850-talets Louisiana och om hans kamp för att
återvända till sin familj.
Solomon Northup är välutbildad och har talang för musik. Han bor med sin fru och sina
barn i Saratoga i New York. En dag blir han kontaktad av två män som påstår sig jobba
för en cirkus och Solomon tackar ja till att ackompanjera deras cirkusnummer på fiol
under en kort period. Men efter att ha tagit ett glas med männen vaknar han omtöcknad
och bunden och ställs inför den fasansfulla sanningen: han ska transporteras till södern
som slav. Desperat gör han gång på gång upp flyktplaner – och varje gång går de i stöpet.
År efter år lever Solomon på hoppet om att återse sin familj.

Biografi/Drama Land: Storbritanien Regi: Justin Chadwick
Skådespelare: Idris Elba, Naomie Harris, m.fl. Längd: 2 tim 19 min.
År: 2013

Genre: Drama Land: USA Regi: Steve McQueen Skådespelare:
Chiwetel Ejiofor, Paul Giamaitti, m.fl.
Längd: 2 tim 13 min År: 2013

En Familj
Meryl Streep spelar rollen som Violet Weston, en pillerknaprande matriark i en av Söderns
mest dysfunktionella familjer.
Filmen börjar på natten då Violets man sedan 30 år, Beverly, mystiskt försvinner utan ett
spår. Beverlys försvinnande får parets tre döttrar (Julia Roberts, Juliette Lewis, Julianne
Nicholson) att återvända till sitt barndomshem tillsammans med sina familjer, för att
trösta sin mor och hjälpa till att ta reda på vad som hände deras far.
Som i de flesta familjer tar hemmet fram det bästa och värsta ur alla, medan döttrarna
faller tillbaka in i sina gamla roller i den oförlåtliga familjehierarkin - mitt i den stekheta
augustivärmen. Genre: Drama/Komedi Land: USA Regi: John Wells

Skådespelare: Meryl Streep, Julia Roberts, m.fl.Längd: 2 tim 01 min.
År: 2013

