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 9 jan 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.

Våren 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

9 jan
23 jan
6 feb
20 feb
13 mars
27 mars
3 april

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

Monica Z
Blue Jasmine
Den Gröna Cykeln
The Butler
Mig Äger Ingen
Betties Resa
En Sång För Marion

Monica Z

The Butler

En ung kvinna längtar bort från småstadslivet i Hagfors till jazzens rytmer i Stockholm. Hon
belägrar stadens pulserande klubbliv med Nalen som dess självklara medelpunkt. En unik
artist växer fram bland konstnärer och hipsters i sextiotalets New York. Briljant och sensuell
med aptit på livet i en tid när natten är lång och festen aldrig tar slut. Åtrådd av alla men
samtidigt ensam när morgonen gryr..

Du ser ingenting, du hör ingenting - du ska bara tjäna. Med de ledorden började Eugene
Allen (Forest Whitaker) sin långa trogna bana i Vita Huset. Mellan åren 1952-1986 arbetade
han som butler för inte mindre än åtta presidenter.
Från maktens innersta rum bevittnade han många av de stora och dramatiska historiska
händelserna i världs- och segregationspolitiken. Han blev vittne till både goda och onda
gärningar, men förblev lojal mot Vita Husets presidenter ända fram till sin pension. För
många inom politiken var han inte "bara" en butler, utan en sann vän och förtrogen.

Genre: Drama/Biografi Land: Sverige Regi: Per Fly Skådespelare: Edda
Magnason, Kjell Bergqvist, m.fl.
Längd: 1 tim, 50 min. År: 2013

Blue Jasmine
Efter sin fantastiska äventyr i London, Barcelona, Paris och Rom återvänder Woody Allen
denna gång till USA med New York och San Francisco som skådeplats.
I "Blue Jasmine" spelar Cate Blanchett överklassfrun Jasmine som får se sin sociala prestige,
Chanel-dräkterna och lyxlivet smulas sönder då äktenskapet med den rike affärsmannen Hal
(Alec Baldwin) upplöses efter att han anklagas för bedrägeri i mångmiljardklassen. Jasmine
flyr New York och anländer desperat och chockad till San Francisco för att bo med sin
syster Ginger (Sally Hawkins) som arbetar i en mataffär. Det blir en enorm kulturkrock men
också en möjlighet för systrarna att se närmre på de problem de båda brottas med.

Genre: Drama Land:USA Regi: Woody Allen Skådespelare: Alec
Baldwin, Cate Blanchett Kahn, m.fl.
Längd: 1 tim 39 min. År: 2013

Genre: Drama Land: USA Regi: Lee Daniels
Skådespelare: Forest Whitaker, Liam Neeson, m.fl.
Längd: 2 tim 12 min. År: 2013

Mig Äger Ingen
En berättelse om en ensamståendes pappas relation till sin dotter. Om alkoholens makt, om
barnets utsatthet men också om kärlek, svek och röda fanor i 70-talets Sverige. Mamman
lämnar familjen och Lisa kämpar för att behålla bilden av hjältepappan. Till slut ställs Lisa
inför ett livsavgörande val.

Genre: Drama Land: Sverige Regi: Kjell-Åke Andersson
Skådespelare: Mikael Persbrandt,Tanja Lorentzon, m.fl.
Längd: 1 tim 49 min År: 2013

Betties Resa
Den Gröna Cykeln
Tio-åriga Wadjda drömmer om en underbar grön cykel men i Saudiarabien där hon bor är
det inte tillåtet för små flickor att cykla omkring på gatorna. Medan hennes mamma är
upptagen med att övertyga pappan att inte ta sig en andra fru passar Wadjda på att försöka
skaffa pengar så att hon kan köpa cykeln själv. I skolan är hon känd som en bråkmakare så
när anmäler sig till en tävling i Koranrecitation där priset är en summa pengar blir hennes
lärare ganska förvånade. Haifaa Al Mansour är Saudiarabiens första kvinnliga regissör.

Genre: Drama Land: Saudiarabien Regi: Haifaa Al-Mansour
Skådespelare: Reem Abdullah, Mariam Alkohzaim, m.fl.
Längd: 1 tim 38 min. År: 2013

Bettie (Catherine Deneuve), en före detta skönhetsdrottning, bor med sin pratsjuka gamla
mamma och driver en familjerestaurang som är på konkursens rand. När mamman avslöjar
att Betties älskare setts ihop med en mycket yngre kvinna, brister allt. Bettie slänger sig i
bilen för att åka och köpa cigaretter. Men jakten på cigaretter blir en jakt efter ett nytt liv.
Efter att ha fallit av kartan i fem dagar ringer hennes dotter och ber henne köra sitt elvaåriga
barnbarn Charly till hans farfar, ett barnbarn hon aldrig haft tid att bry sig om. Med Charly i
sällskap reser Bettie genom den franska landsbygden, en resa som kommer innebära många
oväntade händelser och chanser för dem bägge..

Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Emanuelle Bercot Medverkande:
Catherine Deneuve, Claude Gensac, m.fl .
Längd: 1tim 56 min. År: 2013
En Sång För Marion
Den buttre, men kärleksfulle, Arthur (Terrence Stamp) delar inte sin fru Marions (Vanessa
Redgrave) passion för sång och uppträdande. Medan hon sjunger med glädje i den lokala
pensionärskören som leds av den unga och okonventionella Elizabeth (Gemma Arterton)
föredrar Arthur att dra sig undan och klaga över hur pinsamt det hela är. Han har svårt att
förlika sig med pensionärer som sjunger heavy metal och dansar robotdans. En dag händer
det som inte får ske, Marion blir svårt sjuk, och Arthur "tvingas" ta hennes plats i kören. Ett
beslut som kommer att ändra Arthurs syn på livet och sin omgivning..

Genre: Drama, Komedi, Musik, Romantik Land: Storbritannien Regi:
Paul Andrew Williams Skådespelare: Vanessa Redgrave, Terence
Tramp, m.fl. Längd: 1 tim 33 min År: 2013

