Medlemskort för 7 filmer kostar 250 kr.
Betala gärna medlemsavgiften 250:- på
vårt bg 849-7000. Glöm ej uppge namn!
Ni kan också använda Swish nr 1236082515.
Korten är personliga och säljs den 21 Sept kl 11-13 i
Pensionärernas Hus och kl 13-14 i Folkets Hus innan
filmvisningen. (kontant betalning eller Swish)
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 2017

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

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

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
tel 070-547 9457

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

14 Sep
21 Sep
05 Okt
19 Okt
09 Nov
16 Nov
30 Nov
14 Dec

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

Doktor Zjivago (Extrainsatt)
Fyren mellan haven
Kvinnan på tåget
Lion
Dolda tillgångar
Moonlight
Manchester by the sea
La La Land

DOKTOR ZJIVAGO (Extra insatt film för våra medlemmar)

DOLDA TILLGÅNGAR

Doktor Zjivago nominerades för 11 Oscar vid Oscarsgalan 1966 och vann sex (eller
ibland uppges fem då två klasser senare slogs ihop till en) samt även fem Golden
Globes.Handlingen kretsar kring kirurgen och poeten Jurij Zjivago och utspelar sig under
första världskrigets och kommunismens Ryssland och under det efterföljande
inbördeskriget. Han kämpar för att behålla sin idealism, individualism och humanism i en
tid av kollektivism och folkmord. Det handlar även om kärlek och om hur komplicerad
sådan kan vara.

Ett team med afroamerikanska kvinnor räknar ut viktiga matematiska data till NASA så att
rymdprogrammet kan lyckas med sina första succéfyllda rymdfärder.

Regi: David Lean, Medverkande: Omar Sharif, Julie Christie,
Geraldine ChaplinMer
Nypremiär: 2016-10-08, Längd: 3 h 20 min (paus 10 min)

Genre: Drama/Biografi/Historisk Land: USA Regi: Theodore Melfi
Skådespelare: Janelle Monae, Taraji P. Henson, Octavia Spenser,
m.fl.
Längd: 2 tim 06 min. År: 2017

FYREN MELLAN HAVEN

MOONLIGHT

Tom Sherbourne, en fyrvaktare, och hans fru Isabel lever vid kusten i västra Australien.
En dag hittar de en död man och ett ensamt spädbarn i en livbåt som blivit uppspolad på
stranden. De bestämmer sig snabbt för att ta sig an den lilla flickan som sitt eget barn.
Några år hinner passera innan de stöter på en kvinna som har förlorat sin dotter och sin
man till sjöss under samma tid som Tom och Isabel hittade sin baby ... Baserad på
succéboken med samma namn..

Ett intimt porträtt av en ung mans liv från barndomen till vuxen ålder, när han som gay
växer upp i ett tufft område utanför Miami. En tidlös historia om mänsklig kontakt och
om de ögonblick och krafter som formar våra liv och gör oss till dem vi är.

Genre: Drama Land: USA Regissör: Derek Cianfranke Skådespelare:
Michael Fassbender, Alicia Vikander m.fl.
Längd: 2 tim 12 min År: 2016

Genre: Drama Land: USA Regi: Barry Jenkins Skådespelare: Andre
Holland, Naomie Harris, Mahershala Ali, m.fl.
Längd: 1 tim 50min År:2017
MANCHESTER BY THE SEA

Rachel är i sorg efter sin skilsmässa. Varje dag spenderar hon sin dagliga pendeltågsresa
fantiserande om det till synes perfekta paret i ett hus som hennes tåg passerar varje dag.
En morgon ser hon någonting chockerande hända utanför tågfönstret som kommer att
förändra allt. Baserad på succéboken "Kvinnan på tåget" av Paula Hawkins..

Genre: Drama/Thriller Land: USA Regi: Tate Taylor Skådespelare:
Rebecca Ferguson, Emily Blunt, Haley Bennett, m.fl.
Längd: 1 tim 52 min År: 2016

Livet för en vaktmästare från Boston förändras för alltid då han återvänder till sin
hemstad för att ta hand om sin tonårige brorson.
När hans äldre bror Joe (Kyle Chandler) går bort får Lee Chandler (Casey Affleck) veta att
hans bror utsett honom till ende förmyndare för sin son (Lucas Hedges). Lee tar
tjänstledigt och återvänder motvilligt till hemstaden Manchester-by-the-Sea för att ta hand
om Patrick, en livlig 16-åring. Väl hemma påminns han om det förflutna som tvingade
honom att bryta upp med sin fru (Michelle Williams) och det samhälle där han fötts och
vuxit upp. Stärkta av det gemensamma minnet av mannen som höll deras familj samman,
tvingas Lee och Patrick kämpa för att anpassa sig en värld utan honom.

LION

Genre: Drama Land: USA Regi: Kenneth Lonergan Skådespelare:
Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, m.fl.
Längd: 2 tim 17 min. År: 2016
LA LA LAND

Den 5-årige indiske pojken Saroo råkar hamna på ett tåg till Calcutta, hundratals mil från
hem och familj. Efter en tid som gatubarn hamnar han på barnhem och blir adopterad av
ett australiskt par. Men inom honom gnager saknaden efter sin mamma och bror. När en
kompis 25 år senare föreslår att han ska försöka hitta hem igen med hjälp av Google Earth
tycker han att det är en galen idé. Men så hittar han den första ledtråden och snart har
hans förflutna hunnit ikapp honom, och hans liv kastas omkull ännu en gång..

Genre: Drama Land: Australien Regi: Garth Davis Skådespelare: Dev
Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, m.fl.
Längd 1 tim 58 min År: 2016

I "La La Land" får vi följa jazzpianisten Sebastian och den aspirerande skådespelerskan
Mia. De två blir förälskade, men ju mer framgångsrika de blir, desto svårare blir det att
hålla kärleken vid liv.

Genre: Romantik/Musikal Land: USA Regissör: Damien Chazelle
Skådespelare: Ryan Gosling, Emma Stone, m.fl
Längd: 2 tim 08 min År: 2017

