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 29 sept kl 11-13 i
Pensionärernas Hus och kl 13-14 i Folkets Hus 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 2016

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 070-493 9413
tel 070-302 8531
tel 070-261 9882
tel 073-983 2622
tel 070-288 1579
tel 070-813 0112
tel 070-689 7770

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

29 Sep
13 Okt
27 Okt
10 Nov
24 Nov
08 Dec
15 Dec

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

Våga älska
The Danish Girl
Mustang
Brooklyn
Carol
Suffragette
En man som heter Ove

Våga Älska

Carol

Lily och Max har varit gifta i över 50 år och bor numera på ålderdomshem efter att Max
förlamats av en stroke. Under lång tid har Lily åsidosatt sina egna behov och börjar nu
längta intensivt efter en smula spänning och intimitet. Och plötsligt gör just den rätte
mannen entré på hemmet. Han kallas för ”Piloten” och Lily faller genast för hans charm,
varma utstrålning och smittande livslust. Deras förhållande uppskattas dock inte av vare
sig hennes familj eller hemmets andra gäster. Fångad bakom gallren i hennes osynliga
fängelse beslutar Lily sig för att kämpa för rätten till sitt eget liv…

Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus, men hon drömmer om ett mer
meningsfullt och spännande liv. En dag träffar hon den förföriska och vackra Carol Aird
som är fast i ett misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem, och ju djupare deras
relation blir, desto mindre oskyldig blir den. Men deras vänskap och kärlek visar sig ha ett
högt pris.

Genre:Romantik, Drama Land: Danmark Regi: Michael Noer
Skådespelare: Ghita Nörby, Sven Wolter, m.fl.
Längd: 1 tim 41 min. Inklusive Journalfilm År: 2016

Genre: Drama, Romantik Land: GBR Regi: Todd Haynes
Skådespelare: Cate Blanchett, Sarah Paulson, Kyle Chandler, m.fl.
Längd: 1 tim 59 min. År: 2015

The Danish Girl

Suffragette

Baserad på den sanna historien om den danska kostnären Lili Elbe och hennes hustru,
Gerda. En historia om ett äktenskap där en av parterna vill göra en stor förändring, och
om hur de båda handskas med det.

Fotsoldaterna från den tidiga feministrörelsen var kvinnor som var tvungna till att leva
under jorden för att kunna utöva en livsfarlig katt och råtta lek med en allt mer brutal
stat.

Genre: Drama Land: GBR Regi: Tom Hooper
Skådespelare: Mattias Schoenaerts, Alicia Vikander, Amber Heard
m.fl.
Längd: 2 tim 00 min. År: 2016

Mustang
I en liten turkisk by vid Svarta Havets kust bor fem föräldralösa tonårssystrar tillsammans
med sin farmor och farbror. Skolan har precis slutat och tjejerna är glada och
förväntansfulla inför det stundande sommarlovet. På vägen hem efter skolavslutningen
kan de inte låta bli att slänga sig i havet, där de skrattar och skojar med några killar från
byn. Men vad de ser som en oskyldig lek, tolkar andra som osedlighet. Ryktet sprids
snabbt i den lilla byn, och när de kommer hem möts de av en bister farmor, som är orolig
för att deras värde på äktenskapsmarknaden ska ha tagit skada. Historien växer till oanade
proportioner och snart börjar systrarnas frihet kringskäras allt mer. Deras hem blir som
ett fängelse, men upproret bubblar under ytan hos systerskaran som är allt annat än timid.

Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Denize Gamse Ergyven
Skådespelare: Doga Zeynep Doguslu, Gynes Sensoy, m.fl.
Längd: 1 tim 47 min. Inklusive Journalfilm År: 2016
Brooklyn
Lockad av det lovande Amerika lämnar Eilis Irland, och tryggheten i hennes mammas
hem, för New Yorks kustremsa. Hemlängtan försvinner snabbt när Eilis blir djupt
förälskad. Men snart blir hennes nya liv avbrutet av hennes förflutna och hon måste välja
mellan två länder och människorna i dem.

Genre: Drama, Romantik Land: Irland Regi: John Crowley
Skådespelare: Saoirse Ronan, Dohmnall Gleeson m.fl.
Längd: 1 tim 51 min. År: 2016

Genre: Drama Land: GBR Regi: Sarah Gavron
Skådespelare: Meryl Streep, Carey Mulligan, helena Bonham Cartero
m.fl .
Längd: 1tim 46 min. År: 2016

En man som heter Ove
”En man som heter Ove” berättar om 59-årige Ove, kvarterets vresige ordningsman. När
höggravida Parvaneh med familj flyttar in i radhuset mittemot och backar in i Oves
brevlåda börjar en komisk och hjärtevärmande historia om tilltufsade katter, oväntad
vänskap och kärlek så stark att bara döden ser ut som den enda utvägen. Hannes Holm
regisserar efter Fredrik Backmans succéroman.

Genre: Drama, Komedi Land: SWE Regi: Hannes Holm
Skådespelare: Rolf Lassgård, Bahar Pars,Chatarina Larsson, m.fl.
Längd: 1 tim 56 min År: 2015

