
 
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 15 Jan 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. 
 
Kaffesugen innan filmvisning?  
Finns att köpa på Pensionärernas Hus. 
  
Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening ansluten  
till Sveriges Förenade Filmstudios.  
Högsta medlemsantalet är 200 personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sveriges Förenade Filmstudios 

 

TROSA DAGFILMSTUDIO 
 
 

Våren 2015 
 

    15 jan          kl 14.00 The Lunch Box 

    29 jan          kl 14.00 Min så kallade pappa 

      12 feb          kl 14.00 Muren 

     26 feb          kl 14.00 Bröllopskaos   

     12 mars          kl 14.00 Ida + Årsmöte  

     26 mars          kl 14.00 Tracks 

      16 april          kl 14.00 My old Lady 

 

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är: 
 
Ordförande Ragnalena Lundberg tel 0704-939 413 
Kassör Ankie Schipper tel 0156-130 55 
Sekreterare Birgitta Lundgren tel 0156-179 55 
Ledamot Sven Omvik tel 0156-161 31 
Ledamot Lars-Erik Wennberg tel 0156-130 55 
Ledamot Ulla Holm tel 070-813 01 12 
Ledamot Gunilla Eek 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 

 



 

The Lunch Box 
 
I Mumbais intensiva storstadsmyller sammanför en fellevererad lunchlåda två mycket 
olika öden. Den lite småsura och pensionsmogna änklingen Sajaan tar av misstag emot 
den lunch som hemmafrun Ila har förberett för sin man.  
Den himmelska måltiden blir början på en humoristisk och rörande brevväxling i en 
matlåda fylld av passion, längtan och hopp inför framtiden. Sajaan och Ila finner en 
efterlängtad vänskap där de kan ge uttryck för sina innersta tankar, drömmar och sorger 
och som hjälper dem att se och uppskatta de ljusa stunderna i livet.  

Genre:Romantik/Drama  Land: Indien Regi: Ritesh Batra 
Skådespelare: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, m.fl. 
Längd: 1 tim, 45 min. År: 2013 

 

Min så kallade pappa 

Gravida Malin (Vera Vitali) har ingenstans att bo när hennes pojkvän Frank (Sverrir 
Gudnason) gör slut. Som sista utväg söker hon upp sin pappa Martin (Michael Nyqvist) 
trots att de aldrig har träffas. Han visar sig vara är en arrogant och självupptagen 
skådespelare. Men innan Malin hinner berätta vem hon är drabbas Martin av en stroke. ... 

. 

Genre: Drama/Komedi Land: Sverige Regi: Ulf Malmros  
Skådespelare: Vera Vitali, Michael Nyqvist, m.fl.  
Längd: 2 tim 07 min.  År: 2014 

 

Muren 
 

Huvudpersonen i "Muren" är Omar, en ung palestinsk bagare som ständigt bryter mot 

lagen genom att med fara för sitt liv klättra över Israels höga separationsmur, eftersom 

hans flickvän bor på andra sidan av Västbanken. På nätterna riskerar han sitt liv i ännu 

högre grad. Som medlem av en grupp frihetskämpar (eller terrorister, beroende på åsikt) 

utför han och några barndomsvänner ständigt attentat mot israelisk militär. Efter att ha 

arresterats för mord går han med på att bli angivare åt israelerna. Men kan han verkligen 

förråda den sak han slåss för – och sina närmaste vänner? 

Genre: Drama/Thriller  Land: Israel  Regi: Hany Abu-Assad 
Skådespelare: Adam Bakri, Leem Lubany, m.fl.  
Längd: 1 tim 46 min. Inklusive Journalfilm  År: 2013 

 

Bröllopskaos 

Claude och Marie Verneuil, ett traditionellt och katolskt överklasspar, har fyra döttrar. 
Även om de alltid försöker visa att de är fördomsfria, tycker de fortfarande att det var 
svårt när deras första dotter gifter sig med en muslim, deras andra en judisk man och 
deras tredje en kines.  

Genre: Komedi  Land: Frankrike  Regi: Philippe De Chauveron 
Skådespelare: Christian Clavier, Chantal Lauby, m.fl. 

Längd: 1 tim 47 min. Inklusive Journalfilm  År: 2014 

 

Ida 

Efter att ha förlorat sina föräldrar under andra världskriget, växer Anna upp i ett kloster 
på landsbygden i det tidiga 1960-talets Polen. Hon förbereder sig för ett liv som nunna. 
Abbedissan insisterar på att Anna tar kontakt med sin enda levande släkting och Anna lär 
känna Wanda, en frigjord intellektuell som arbetar som domare och i hemlighet försöker 
utplåna smärtsamma minnen med hjälp av sprit och sex.  

Genre: Drama Land: Polen Regi: Pawel Pawlikowski Skådespelare: 
Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik, m.fl.  

Längd: 1 tim 20 min. År: 2013 

 

Tracks 
 
Robyn (Mia Wasikowska) tillbringar två år i Alice Springs med att lära sig att ta hand om 
kameler, för att förbereda sig för en vandring genom den australiska öknen. För att 
finansiera resan, som hon egentligen vill genomföra solo, tvingas hon dock ta med sig en 
National Geographics-fotograf (spelad av Adam Driver) som ska dokumentera. Under det 
makalösa äventyrets gång avslöjas motivationen bakom hennes äventyrslusta, och varför 
hon föredrar djur över människor.  
 

Genre: Äventyr/Drama, Biografi Land: Australien Regi: John Curran 

Skådespelare: Mia Wasikowska, Adam Driver, m.fl . 
 
Längd: 1tim 42 min. År: 2014 
 

 

My old Lady 
 
Den utslagne New York-bon Mathias ärver en lägenhet i Paris av sin far som han inte haft 
någon kontakt med. När han anländer till staden blir han förvånad över att finna att en 
äldre, sofistikerad dam, Mathilde, och hennes mycket beskyddande dotter bor i våningen. 
Enligt fransk lag kan han inte kräva tillträde till egendomen förrän Mathilde dött. Mathias 
bestämmer sig då för att sälja lägenheten. Under tiden får han veta att hans far och 

Mathilde varit ett älskande par under många år.   
Genre: Drama/Komedi Land: USA Regi: Israel Horowitz 
Skådespelare: Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, m.fl. 
Längd: 1 tim 47 min   År: 2014 

 

 
 
OBS ! Vi bjuder in er till mingel i B-salen med dricka och tilltugg efter alla filmer. 


