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 26 sept 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
Nu äntligen digitalt ljud och bild!

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

Hösten 2013

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

26 sept
10 okt
24 okt
7 nov
21 nov
5 dec
19 dec

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

Äta sova dö
Berättelsen om Pi
Balladen om Marie Krøyer
Les Misérables
Amour
Searching for Sugar Man
En bohem I Paris

ÄTA SOVA DÖ
"Äta sova dö" är en svart och samhällsengagerande komedi med den 20-årige tjejen
Raša i den centrala rollen. Hon har sina rötter på Balkan, lever tillsammans med sin
pappa och jobbar i ortens grönsaksfabrik. Fabriken varslar och Raša och flera av
hennes vänner förlorar jobben. Hon varvar möten på arbetsförmedlingen med att
träffa jobbcoachen, men trots situationen vägrar Rasa att låta sig vikas ner.
Med energi och beslutsamhet bestämmer hon sig för att trotsa svensk
arbetslöshetsbyråkrati och i stället hitta egna lösningar på problemen. Allt hon
strävar efter är att livet ska bli någonting mer än bara äta, sova, dö.

Genre: Drama/Komedi Land: Sverige Regi: Gabriela Pichler
Skådespelare: Ljubisa Vukovic, Nicolaj Schröder, m.fl.
Längd: 1 tim, 40 min. År: 2012

AMOUR
George (Jean-Louis Trintignant) och Anne (Emmanuelle Riva) är ett äldre par,
bägge pensionerade lärare i klassisk musik, med en vuxen dotter (Isabelle Huppert).
När Anne drabbas av en stroke står familjen inför helt nya utmaningar.

Genre: Drama Land: Frankrke Regi: Michael Haneke
Skådespelare: Isabelle Hupert, Jean-Louis Trintignant,
Emanuelle Riva, m.fl. Längd: 2 tim 7 min År: 2012

BERÄTTELSEN OM PI
Regissören Ang Lees "Berättelsen om Pi" är ett storslaget vackert äventyr om 16åriga Pi som efter ett skeppsbrott befinner sig som enda överlevande människa
ombord på en livbåt mitt ute på Stilla Havet.
Livet på båten blir en kamp för överlevnad och dagar och nätter fyllda av spänning,
hopp och förtvivlan. När räddningen till slut kommer är Pi den enda som kan
återberätta historien om vad som egentligen hände därute... men frågan är om man
någonsin kommer tro honom.

Genre: Drama, äventyr Land:USA Regi: Ang Lee Skådespelare:
Gerard Depardieu, Irfan Kahn, m.fl.
Längd: 2 tim 7 min. År: 2012

BALLADEN OM MARIE KRØYER
Filmen handlar om Marie Krøyer, som var gift med den danske konstnären
P.S. Krøyer.
Den tar sin början vid den tidpunkt då den manodepressive Krøyer blir allt sämre
och drömmen om ett gemensamt konstnärsliv slocknar. Marie slits mellan sina
roller som hustru, mamma och konstnär och blir alltmer frustrerad över att inte få
uttrycka sig genom sitt eget konstnärskap, samtidigt som hon sörjer sin man som
glider längre in i sin sjukdom.
Marie reser med dottern till Marstrand för att samla kraft. Där möter hon den
svenske tonsättaren Hugo Alfvén och blir huvudlöst förälskad.

Genre: Drama/Historisk Land: Danmark Regi: Bille August
Skådespelare: Sverrir Gudnason, Birgitte Hjort Sørensen, m.fl.
Längd: 1 tim 43 min. År: 2012
LES MISÉRABLES
Med nittonhundratalets Frankrike som skådeplats berättar "Les Misérables" en
fängslande berättelse om krossade drömmar och olycklig kärlek, passion, offer och
försoning - en tidlös saga om den mänskliga själens odödlighet.

Genre: Drama/Musical Land: UK Regi: Tom Hooper
Skådespelare: Helena Bonham Carter, Hugh Jackman, m.fl.
Längd: 2 tim 38 min. År: 2012

SEARCHING FOR SUGARMAN
Svenska Malik Bendjellouls dokumentär är en bokstavligen otrolig berättelse om en
musiker som upptäcktes i Detroit på 60-talet, och väntades bli sin generations
absolut största. Istället gick han under jorden, det ryktades till och med om
självmord, men ett demoex av hans album dök upp i Apartheid-regimens Sydafrika
där han blev ett enormt fenomen.

Genre: Dokumentär Land: Sverige Regi: Malik Bendelloul
Medverkande: Rodriguez, Eva Rodriguez, m.fl .
Längd: 1tim 23 min.
År: 2012

EN BOHEM I PARIS
Årets Lifetime Achievement Awardvinnare Isabelle Huppert spelar den
kyliga Agathe i denna Woody Alleninspirerade komedi, om ett
småborgerligt pars inrutade liv. Plötsligt kommer hantverkaren Patrick
och vänder upp och ner på parets städade tillvaro med sin skäggstubbigt
plumpa charm. En rolig skildring av den franska, välbärgade medelklassen.

Genre: Drama /Komedi Land: Frankrike Regi: Anne Fontaine
Skådespelare: Isabelle Huppert, André Dussolier, m.fl.
Längd: 1 tim 39 min År: 2011

