Medlemskorten är personliga och säljs onsdagen
den 19:e augusti kl 19-20 samt (i mån av tillgång)
i anknytning till första filmvisningen den 3:e sept
kl 12-14 i kassan på Trosa Bio, Folkets Hus.
Kort som gäller för alla 6 filmerna säljs till
den fantastiskt låga kostnaden av 250 kr.
(endast kontant betalning)

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

TROSA DAGFILMSTUDIO
Hösten 2009

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

Ann-Christin Johansson
Anita Lundquist
Ankie Schipper
Gordon Bergström
Birgitta Lundgren
Lars-Erik Wennberg
Gunilla Eek
Eva Freij Carlsson

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 0156-128 36
tel 0156-105 67

Vi visar filmerna på Trosa Bio, Folkets Hus, Smäckbrogatan 25
Se även www.trosabio.info

Tack till

Kontakta oss gärna via e-post: dagfilm@trosabio.info

13 sept

kl 14.00

Rallybrudar

17 sept

kl 14.00

Den bästa av mödrar

11 okt

kl 14.00

Det regnar alltid i Provence

15 okt

kl 14.00

Direktören för det hela

15 nov

kl 14.00

Milk

19 nov

kl 14.00

Citronlunden

EVA RÖSE MARIE ROBERTSON
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RALLYBRUDAR
Rallybrudar är en film där leran sprutar och bilarna flyger.
Den innehåller både action, humor och dramatik, men också en
hel del kärlek. Eva Röse spelar veterinärassistenten Ulla som tagit
jobbet bara för chansen att få köra snabbt på värmlandsvägarna.
Marie Robertson spelar storbondens dotter Birgitta som drömmer
om Paris men istället blir Ullas kartläsare. En annan stor roll i filmen – lokaltidningens redaktör Melin som spelar trummor i ett
dansband på fritiden – görs av folkkäre Janne ”Loffe” Carlsson.

DIREKTÖREN FÖR DET HELA
Ägaren av ett it-företag vill sälja sin firma. Han har bara ett problem, och det är att han när han startade verksamheten uppfann
en fiktiv direktör som han skulle kunna gömma sig bakom när han
skulle bli tvungen att genomdriva impopulära beslut.
När nu de potentiella köparna av företaget insisterar på att förhandla ansikte mot ansikte med "direktören", tvingas ägaren av itbolaget att anställa en misslyckad skådespelare för att spela
honom. Skådespelaren finner plötsligt sig själv vara en bricka i en
historia som visar sig kunna utsätta hans (bristande) moral för
hårda prövningar.

Större delen av filmen har spelats in i värmländska Torsby med
omnejd. Andra inspelningsplatser är bland andra Hagfors,
Karlstad, Örebro,Grythyttan och Pershyttan.

Regi: Lars von Trier
Speltid: 1 tim 39 min

Regi: Lena Koppel
Speltid: 1 tim 38min
DEN BÄSTA AV MÖDRAR
Detta är en berättelse om en liten människas nöd mitt i en värld av
krig. Över 70 000 barn evakuerades från Finland till Sverige under
vinter- och fortsättningskriget (1939-1944). "Den bästa av mödrar"
är den första fiktiva filmen som berättar om ett krigsbarns öde.
En film om en pojke, som har två mödrar, men samtidigt ingen
alls.
Skådespelare: Topi Majaniemi - Eero, Marjaana Maijala, Maria
Lundqvist - Signe, Michael Nyqvist, Esko Salmine, Aino-Maija
Tikkanen, Kari-Pekka Toivonen
Regi: Klaus Härö
Speltid: 1 tim 51 min

DET REGNAR ALLTID I PROVENCE
Den populära politikern Agathe Villanova reser hem till familjegodset i Provence för att vila upp sig, men det visar sig vara lättare
sagt än gjort. Under två händelserika veckor ställs allt på sin spets
– kärlek, relationer, drömmar och farhågor; alltmedan regnet bara
öser ner.
Sexfaldigt César-belönade regissören och skådespelerskan Agnès
Jaoui (som ligger bakom publiksuccéer som "I andras ögon" och
"Se mig") visar återigen varför hon är den nya franska filmens
främsta namn, med den varma komedin "Det regnar alltid i
Provence".
Regi: Agnès Jaoui
Speltid 1 tim 34 min

SEAN PENN
EMILE HIRSCH JOSH BROLIN

MILK
Oscarbelönade Sean Penn spelar Harvey Milk, den första öppet
homosexuella mannen att bli vald till en framträdande politisk post
i USA. Hans seger fick inte bara en enorm betydelse för homosexuellas rättigheter; han ändrade också synen på mänskliga rättigheter och blev, innan han i sköts till döds 1978, en hjälte i sitt
hemland.
I rollerna: Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, Diego Luna,
James Franco
Regi: Gus Van Sant
Speltid: 2 tim 8 min

CITRONLUNDEN
Salma, en palestinsk änka tar upp kampen mot den israeliska försvarsministern när han flyttar in bredvid hennes citronodling som
ligger precis på gränsen till Västbanken. Ministerns säkerhetsvakter bedömer träden som en säkerhetsrisk och ger order om skövling. Men för Salma är citronodlingen hennes levebröd och stolthet
och hon tänker inte ge sig så lätt.
Land: Frankrike, Israel, Tyskland, 2008
I Rollerna: Hiam Abbass, Tarik Copti, Ali Suliman, Doron Tavory,
Rona Lipaz Michael m fl
Regissör: Eran Riklis
Speltid: 1 tim 46 min

