Medlemskorten är personliga och säljs den
12/1 och 13/1 kl 11-13 samt den 19/1 kl 12-13
i pensionärernas hus.
Om du fikar på pensionärernas hus i samband
med att du köper medlemskort så bjuder vi på kaffet.
Medlemskort finns även att köpa i Folkets Hus vid
varje filmvisning.

Kort som gäller för alla 6 filmer kostar 250 kr.
(endast kontant betalning)

Sveriges Förenade Filmstudios
TROSA DAGFILMSTUDIO

Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening ansluten
till Sveriges Förenade Filmstudios.
Högsta medlemsantalet är 200 personer.
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 0155-940 99
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

Våren 2012
19 jan

kl 14.00

Gränsen

02 feb

kl 14.00

Årsmöte, samt filmen

Mina Eftermiddagar med Margueritte
16 feb

kl 14.00

Precious

01 mars kl 14.00

Kärlek på Italienska

15 mars kl 14.00

Svinalängorna (svensk text)

29 mars kl 14.00

Igelkotten

GRÄNSEN
December 1942. Två unga soldater lämnar sin post vid
vägspärr 83 i norra Värmland och beger sig genom
vinternatten mot det naziockuperade Norges gräns. Sverige
står på randen till att bli invaderat och de vill se fienden alla
pratar om. Men äventyret slutar i katastrof och dagen efter
får löjtnant Aron Stenström reda på att hans bror Sven är en
av de försvunna soldaterna. Nu tvingas han med dåliga odds
ta sig in bakom fiendens linjer på ett räddningsuppdrag. Och
djupt inne i de norska skogarna inser Aron att helt andra slags
gränser måste passeras om de ska komma levande därifrån.
Genre: Action, drama, krig. Land: Sverige Regi: Richard Holm
Skådespelare: Marie Robertson, Johan Hedenberg, André
Sjöberg, Björn Sundquist. Längd: 2 tim. År: 2011
MINA EFTERMIDDAGAR MED MARGUERITTE
Germain Chazes är en medelålders man som bor i en pittoresk
liten stad i Frankrike. Retad som barn och ofta hånad som
vuxen för sin begränsade utbildning och analfabetism, håller
han sig på sin egen kant med de enklare nöjena i livet: tälja,
påta i trädgården och mata duvor. En dag när han är med
fåglarna i parken, bekantar han sig med 95-åriga Margueritte
som börjar läsa de franska klassikerna för honom. Plötsligt
öppnar litteraturen en helt ny värld för Germain som för
första gången i sitt liv breder ut vingarna och lyfter.
Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Jean Becker
Skådespelare: Gérard Depardieu och Gisèle Casadesus.
Längd: 1 tim 25 min. År: 2010
PRECIOUS
Dubbelt Oscar®belönade Precious (Bästa kvinnliga biroll, Bästa
manus efter förlaga) har tagit såväl publik som kritiker med
storm. Ett lika omskakande som hoppingivande drama,
baserat på Sapphires bästsäljande roman.
16-åriga Precious Jones har hela sitt liv varit osynlig. Osynlig
för pappan som våldtar henne, mamman som slår henne och
myndigheterna som bara ser henne som en i raden av
Harlems förlorade själar. Men när Precious, för andra gången
gravid med sin far, möter en beslutsam och radikal lärare,
väcks viljan att förändra livet.
Genre: Drama Land: USA Regi: Lee Daniels Skådespelare:
Gabourey ”Gabby” Sidibe, Mo´Nique, Paula Patton, Mariah
Carey, Lenny Kravitz m.fl. Längd: 1 tim 49 min. År: 2010

KÄRLEK PÅ ITALIENSKA
En passionsfylld kärlekshistoria, inramad av kulinariska
läckerheter och en andlöst vacker miljö, i sekelskiftets
Milano. Emma lever i en välbärgad familj som är hårt styrd
av traditioner. Hennes liv kretsar främst kring hennes plikter
som mor och hustru. Vid årets traditionella julmiddag
avslöjar familjens överhuvud, den åldrande och sjuklige
Eduardo Recchi Sr, hur han vill att familjens framgångsrika
företag ska drivas vidare. Förvåningen blir stor kring
middagsbordet. Kort därpå sker ännu en omvälvande
händelse i Emmas liv, ett slumpmässigt möte med en vacker
ung man tänder en sedan länge falnad eld inom henne och
hon upptäcker kärlek och passion.
Genre: Drama Land: Italien Regi: Luca Guadagnin
Längd: 1 tim 55 minÅr: 2009
SVINALÄNGORNA
En gripande, vacker och mörk historia om en ung kvinnas
konfrontation med sina minnen från en trasslig och
dramatisk barndom, om hennes sorg över sin förlorade
barndom och kampen om att våga går vidare.
SVINALÄNGORNA är baserad på den August-prisbelönade
romanen med samma namn av Susanna Alakoski. Noomi
Rapace spelar huvudrollen, i sin första film efter
succéfilmatiseringen av Stieg Larsson trilogin, och hon spelar
mot Ola Rapace. Pernilla August debuterar som
långfilmsregissör.
Genre: Drama Land: Sverige Regi: Pernilla August
Skådespelare: Noomi Rapace, Ola Rapace, Outi Mäenpää,
Tehilla Blad, Junior Bla. Längd: 1 tim 49 min. År: 2010
IGELKOTTEN
Madame Michel är en 54-årig portvakt i en småborgerlig
fastighet som beskriver sig själv som ”änka, kortväxt, ful och
småfet”. Hennes enda lycka är att öppna dörren till rummet
längst in, där hon kan fly bort i sin värld av böcker.
I huset bor även Paloma, en brådmogen och livstrött 11åring som varje vaken stund videofilmar allt hon ser. På sin
tolfte födelsedag tänker hon begå självmord. Filmerna ska
bli hennes domslut över sin stund på jorden. När en charmig
japansk herre flyttar in i huset blir han en länk mellan de
båda kvinnorna och vänskapen börjar trevande att växa.
Men dagen för Palomas 12-årsdag närmar sig…
Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Mona Achache
Längd: 1 tim 40 min År: 2009

