Medlemskorten är personliga och säljs torsdagen
den 8:e sept kl 11‐13 i pensionärernas hus samt i
samband med 1:a filmvisningen torsdagen den
22:a sept kl 11‐13.45 i pensionärernas hus.
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
Hösten 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

22 sept

kl 14.00

Himlen är oskyldigt blå

06 okt

kl 14.00

White Material

20 okt

kl 14.00

Den vita massajen

09 nov

kl 14.00

Hämnden, OBS! Onsdag

24 nov

kl 14.00

Det vita bandet

08 dec

kl 14.00

Till det som är vacket

HIMLEN ÄR OSKYLDIGT BLÅ
Det är sommar och året är 1975. Martin har tagit studenten
och lämnar betongen i stan för ett sommarjobb på Sandhamns
exklusiva seglarrestaurang i skärgården. En helt ny värld
öppnar sig för Martin. Han möter den stora kärleken och blir
samtidigt omhändertagen av seglarrestaurangens chef Gösta,
en playboy i centrum av den svenska societeten. Men bakom
den glamorösa fasaden i skärgårdsidyllen döljer sig en helt
annan verklighet. Innan Martin riktigt förstår vad som hänt
befinner han sig mitt i en av de största skandalerna i svensk
kriminalhistoria. Himlen är oskyldigt blå är baserad på en sann
berättelse.
Genre: Drama Land: Sverige Regi: Hannes Holm Skådespelare:
Bill Skarsgård, Peter Dalle, Josefin Ljungman, Björn Kjellman,
Amanda Ooms Längd: 1 tim 50 min År: 2010
WHITE MATERIAL
I ett icke namngivet land i Afrika pågår en blodig inbördes
konflikt. Maria är en vit kaffeplantageägare som vägrar att
lämna sina ägor trots den fara hon utsätter sig själv och sin
familj för. Plantagen har funnits i hennes familj i generationer
och för Maria finns inget annat liv. Medan hon envist kämpar
på med kaffeskörden planerar resten av hennes familj en flykt
tillbaka till Frankrike.
Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Claire Denis
Skådespelare: Isabelle Huppert, Nicolas Duvauchelle, Isaach
DeBankole, William Nadylam (II), Christopher Lambert
Längd: 1 tim 42 min År: 2009
DEN VITA MASSAJEN
En ung, framgångsrik schweizisk affärskvinna reser med sin
fästman på solsemester till Kenya. Fullkomligt oväntat drabbas
hon av den stora passionen, hon förälskar sig i den vackre
samburu krigaren Lemalian. Utan att själv förstå vad det är
som händer med henne känner Carola att det är här hon hör
hemma: i Kenya och med Lemalian. Hon bestämmer sig för att
ge upp sitt bekväma liv i Schweiz och leva med honom i hans
hemby. Berättelsen skildrar ett liv som pendlar mellan himmel
och helvete med fysiska umbäranden, kulturkrockar och
svartsjuka men också en stor kärlek och stark passion.
Genre: Drama / Romantik Land: Tyskland Regi: Hermine
Huntgeburth Skådespelare: Nina Hoss – Carola, Jacky Ido –
Lemalian Längd: 2 tim 10 min År: 2005

HÄMNDEN
En tidlös berättelse om hämnd, rättvisa, kärlek och män‐
niskans godhet. Filmen drar paralleller från det brutala livet i
ett afrikanskt flyktingläger till den vykortsvackra idyllen i en
sovande dansk landsortsstad. Anton arbetar på Läkare Utan
Gränser och pendlar mellan ett flyktingläger i Afrika och sitt
hem i Danmark där han har två små söner. Han har svikit sin
älskade hustru, Marianne, och de försöker nu att vänja sig
vid ett liv utan varandra. Samtidigt börjar Antons 10‐årige
son Elias lära känna och bli vän med en ny pojke i klassen.
Denna ovanliga vänskap utvecklas snart till en oroande
allians som hotar att förstöra landsbygdsidyllen för alltid.
Genre: Drama Land: Danmark Regi: Susanne Bier
Skådespelare: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich
Thomsen Längd: 1 tim 55 min. År: 2010
DET VITA BANDET
En protestantisk by i norra Tyskland 1913‐1914, åren innan
första världskriget.
En berättelse om några barn och tonåringar som sjunger i
kyrkokören och deras familjer:
baronen, förvaltaren, prästen, barnmorskan och bönderna.
Märkliga olyckor inträffar som så småningom utvecklas till
en kollektiv bestraffning.
Men vem ligger bakom?
Vinnare av Guldpalmen Cannes 2009
Genre: Drama / Krig Land: Österike/Franrike/Tyskland Regi:
Michael Haneke Skådespelare:
Ulrich Tukur Längd: 2 tim 20 min År: 2009
TILL DET SOM ÄR VACKERT
handlar om Katarina, 20 år från Göteborgs utkant, som av en
slump vinner två biljetter till en premiär på Konserthuset.
Katarina har aldrig varit på en klassisk konsert förut men till
både sin och sin killes stora förvåning drabbar musiken
henne rakt i hjärtat. Katarina lyckas ljuga sig till ett jobb på
Konserthuset som receptionist, hon förälskar sig i den
högkulturella världen och inleder en relation med den gifte
dirigenten Adam. I en önskan att skapa sig en ny identitet,
långt borta från sin fula förort, gör Katarina nu allt som står i
hennes makt för att få stanna i den nya världen.
Genre: Drama / Romantik Land: Sverige Regi: Lisa Langseth
Skådespelare: Samuel Fröler, Alicia Vikander, Martin
Wallström, Helén Söderqvist Henriksson
Längd: 1 tim 40 min År: 2010

