
 
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 12 jan kl 11-13 i 
Pensionärernas Hus och kl 13-14 i Folkets Hus 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 2017 

 

    12 Jan          kl 14.00 Florence Foster Jenkins 

    26 Jan          kl 14.00 Min papa Toni Erdman 

      16 Feb          kl 14.00 Systrarna 

     23 Feb          kl 14.00 Bland män och får   

     09 Mar          kl 14.00 Eye in the sky  

     23 Mar          kl 14.00 Jätten + Årsmöte   

      30 Mar          kl 14.00 Kvinnorna på sjätte våningen 
 

 

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är: 
 
Ordförande Ragnalena Lundberg tel 070-493 9413 
Kassör Ankie Schipper tel 070-302 8531 
Sekreterare Birgitta Lundgren tel 070-261 9882 
Ledamot Sven Omvik tel 073-983 2622 
Ledamot Lars-Erik Wennberg tel 070-288 1579 
Ledamot Ulla Holm tel 070-813 0112 
Ledamot Gunilla Eek tel 070-689 7770 
 

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 

 



 

FLORENCE FOSTER JENKINS 
 
Historien om Florence Foster Jenkins, en rik arvtagerska i New York, som drömmer om 
att bli en stor operasångerska – trots sin totala avsaknad av musikalitet och 
sångförmåga. Den amerikanska ”sopranen” kunde bekosta sin sångkarriär och 
grammofoninspelningar tack vare sitt arv. Hennes sista konsert framfördes på New Yorks 
ledande scen - Carnegie Hall, drygt en månad före hennes död 1944.  

 
Genre: Drama/Komedi/Biografi  Land: GBR Regissör: Stephen Frears 
Skådespelare: Rebecca Ferguson, Meryl Streep, Hugh Grant m.fl.  
Längd: 1 tim 51 min År: 2016 

 

MIN PAPPA TONI ERDMAN 

 
Winfried bestämmer sig för att tina upp sin frostiga relation med dottern Ines genom ett 
spontanbesök. Men Ines har fullt upp med ett komplext affärsprojekt, så att ta hand om 
sin skojfriske far är ingen prioritet. Winfried ger sig dock inte utan kamp och infiltrerar 
dotterns liv i rollen som den excentriske livsstilscoachen Toni Erdmann. Ett beslut som 
kommer att få oanade följder. 

 

 Genre: Drama/Komedi Land: Tyskland Regi: Maren Ade 
Skådespelare: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Mikael Wittenborn, 
m.fl. Längd: 2 tim 42 min År: 2016 

 

SYSTRARNA 

 
Systrarna Sachi, Yoshino och Chika bor tillsammans i Kamakura. När deras far, som de 
inte träffat på 15 år, plötsligt dör packar de sina väskor för att ta sig till begravningen. Där 
träffar de sin lilla halvsyster de aldrig tidigare mött och inser att hon lever ett ensamt liv. 
Efter en snabb överläggning erbjuder de sin nyfunna syster att komma att bo med dem. 
Ett beslut som kommer att förändra livet för alla inblandade. 

 
Genre: Drama Land: Japan Regi: Hirokazu  Koreeda Skådespelare: 
Masami Nagasawa, Haruka Ayase, Suzu Hirose, m.fl. Längd 2 tim 8 
min År: 2015 

 

BLAND MÄN OCH FÅR 

 
I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder som grannar – och bittra fiender. 
Bägge är fårbönder och varje år tävlar de mot varandra om att vinna det ärofulla priset för 
bästa bagge. I över 40 år har de vägrat att tala med varandra. Men så händer det som inte 
får hända; ett får misstänks ha drabbats av en fruktad fårsjukdom. Nu tvingas bröderna att 
börja samarbeta för att rädda sina hem och djur. De är helt överens om vad som måste 
göras, även om det innebär att bryta mot lagen.  

 
Genre: Drama Land: Island Regi: Grimur Hákonarson  Skådespelare: 
Sigurður Sigurjónsson 
Längd:1 tim 43 min inklusive Journalfilm År: 2015 

 

EYE IN THE SKY 

 
Överste Katherine Powell leder ett hemligt drönaruppdrag vars mål är att fånga en ökänd 
terroristgrupp som gömmer sig i Nairobi, Kenya. När hon och hennes team upptäcker att 
de planerar att utföra en självmordsattack, ändras ordern snabbt från "tillfångata" till 
"döda". Precis när man ska inleda attacken upptäcker piloten en lekande nioårig flicka 
precis vid huset, och man ställs inför ett svårt val. 

 
Genre: Action/Thriller/Krig Land: USA Regi: Gavin Hood  
Skådespelare: Helen Mirren, Alan Rickman, Aaron Paul, m.fl. 
Längd:1 tim 42min År:2015 

 

JÄTTEN 
 
Rikard är 30 år, autistisk och född svårt missbildad. Han skiljdes från sin mor som barn, 
men är fast besluten att återförenas med henne. För att nå sitt mål tar Rikard hjälp av 
boule och en 50 meter lång jätte… 

 
Genre: Drama Land: Sve Regi: Johannes Nyholm Skådespelare: 
Johan Kylén, Anna Bjelkerud, Christian Andrén, m.fl.  
Längd: 1 tim 36 min inklusive Journalfilm. År: 2016 
 

 

KVINNORNA PÅ SJÄTTE VÅNINGEN 
 
1960-talets Paris. Monsieur Joubert är en försiktig aktiemäklare som lever ett lugnt och 
korrekt liv med sin hustru i en fashionabel våning. Men när de får en ny spansk hemhjälp 
som introducerar Joubert för sina kollegor, som alla delar en tjänstebostad på sjätte 
våningen, öppnas en ny, färgsprakande och sorgfri värld - till hans hustrus stora förtret. 

  
Genre: Komedi  Land: Fra Regissör: Philippe Le Guay Skådespelare: 
Carmen Maura, Fabrice Luchini, Sandrine Kimberlain,  m.fl  Längd: 1 
tim 44 min År: 2011 

  

 

http://www.bio.nu/film/premiar.php?id=101579

