Medlemskorten är personliga och säljs tisdagen
den 11:e januari kl 11‐13 i pensionärernas hus
samt i samband med 1:a filmvisningen torsdagen
den 20:e januari kl 12‐14 i kassan på Trosa Bio.
Kort som gäller för alla 6 filmerna säljs till
den fantastiskt låga kostnaden av 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
Våren 2011

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

Ann‐Christin Johansson
Anita Lundquist
Ankie Schipper
Gordon Bergström
Birgitta Lundgren
Lars‐Erik Wennberg
Eva Freij Carlsson
Stig Hagström

tel 0156‐130 25
tel 0156‐171 89
tel 0156‐130 55
tel 0156‐162 54
tel 0156‐179 55
tel 0156‐130 55
tel 0156‐105 67
tel 073‐1540530

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

20 jan

kl 14.00

Julie & Julia

03 feb

kl 14.00

Fish Tank

17 feb

kl 14.00

Årsmöte samt filmen Farsan

10 mars kl 14.00

The Reader

24 mars kl 14.00

Första dagen på resten av ditt liv

07 april

Änglavakt

kl 14.00

JULIE & JULIA
När Julie drabbas av en 30‐årskris beslutar hon sig för att starta
ett gigantiskt matlagningsprojekt och börjar tilllaga 524
maträtter, allt enligt recepten i Julia Childs ”Mastering the Art of
French Cooking”.
Hon börjar blogga om sina missöden och sina kulinariska
triumfer. Plötsligt öppnas ett matmecka och en värld av nya
vänner för henne.
Skådespelare: Meryl Streep, Amy Adams, Chris Messina, Jane
Lynch. Genre: Drama / Romantik / Komedi.
Regi: Nora Ephron, Speltid: 2 tim 3 min
FISH TANK
är berättelsen om Mia (KATIE JARVIS), en stökig 15‐åring som
bor med sin mamma och jobbiga lillasyster. Hon har stängts av
från skolan och är utfrusen av sina vänner. Hennes mamma,
som själv var ett barn när hon födde Mia, kan inte riktigt ta på
sig föräldraskapet på grund av sin egen förlorade ungdom och
bryr sig ofta mer om sina egna pojkvänner och fester än
döttrarnas välmående. Men in i deras liv kommer en ny man –
Connor ‐ som är rolig, charmig, snygg och bryr sig om dem alla.
Till och med Mia börjar öppna sig för honom.
Genre: Drama, Regi: Andrea Arnold
Speltid: 2 tim 4 min
FARSAN
är en varm komedi om kärlek, vänskap och konsten att vara
man. Utanför Jörgens Cykel sitter tre vänner. Jörgen är rädd för
att bli lämnad, Juan oroar sig över hur labradoren mår, men
FARSAN, han är förträfflig. Han är snygg, lagar den godaste
maten och vet vad en kvinna behöver. Snart ska han bli farfar
också, till en perfekt liten pojke. Det är helt säkert. Men när han
ger sig ut på jakt efter en härlig farmor är det inte mycket som
går enligt planerna.
Genre: komedi, Regi: Josef Fares,
Speltid 1 tim 38 min

THE READER
En dag insjuknar den 15‐årige pojken Michael Berg på väg till
skolan och räddas av den runt 30‐åriga Hanna. De förälskar sig
oväntat och inleder en passionerad affär fram till den dagen
Hanna plötsligt och utan förklaring för‐svinner. Åtta år senare
är Michael en ung juridikstuderande som iakttar de pågående
krigsförbrytarrättegångarna mot nazisterna. Han träffar sin
forna älskarinna igen, under väldigt annorlunda
omständigheter. Hanna står anklagad för ett fruktansvärt
brott och vägrar rätten till försvar. Michael inser gradvis att
hans ungdoms kärlek döljer en hemlighet som hon anser vara
mer skamlig än mord.
Genre: Drama / Romantik / Krig / Thriller.
Regi: Stephen Daldry, Speltid: 2 tim 4 min
FÖRSTA DAGEN PÅ RESTEN AV DITT LIV
är biosuccén som kallades "En fransk American Beauty" och
jämfördes med Magnolia och Crash – en skickligt komponerad
berättelse där människoöden vävs samman med oväntade
följder och en brokig skildring om familj, förlust och
frigörelse. Rémi Bezançons episka familjedrama spänner
mellan åren 1988 och 200, och utspelar sig under fem olika
dagar i fem människors liv. Just dessa dagar markerar en
avgörande brytpunkt i deras liv, ett ögonblick då allt förändras
för evigt. Och deras beslut och handlingar får konsekvenser
långt utanför deras kontroll. Men för dem alla är detta den
Första dagen på resten av ditt liv.
Genre: Drama, Regi: Rémi Bezançon
Speltid: 1 tim 54min
ÄNGLAVAKT
En oväntad händelse förändrar dramatiskt Ernsts och Cecilias
välordnade tillvaro. I Ernsts rationella värld är det slumpen
som styr medan Cecilia söker efter mening med det som
inträffat. De glider allt längre ifrån varandra när en gåtfull
främling med ovanliga förmågor plötsligt dyker upp. Mötet
blir inledningen till en modern saga om att våga tro på livet
och kärleken. Våga tro och allt är möjligt.
I huvudrollerna ser vi Michael Nyqvist, Izabella Scorupco och
den franske stjärnskådespelaren Tchéky Karyo (Nikita,
Patrioten, The Good Thief).
Genre: Drama, Regi: Johan Brisinger
Speltid: 1 tim 34 min

