
 
Medlemskort för 7  filmer kostar 250 kr. 
Betala gärna medlemsavgiften 250:- på  
vårt bg 849-7000.  Glöm ej uppge namn! 
Ni kan också använda Swish nr 1236082515. 
Korten är personliga och säljs den 11 Jan kl 12-13 i 
Pensionärernas Hus och kl 13-14 i Skärborgarnas Hus 
innan filmvisningen. (kontant betalning eller Swish) 
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 2018 

   

11 Jan          kl 14.00 Sameblod 

    25 Jan          kl 14.00 The Lady in the Van 

    08 Feb          kl 14.00 Borg 

      22 Feb          kl 14.00 Vad döljer du för mig ? 

     08 Mars          kl 14.00 Victoria & Abdul   

     22 Mars          kl 14.00 Årsmöte + 50 Vårar  

     05 Apr          kl 14.00 Jag, Daniel Blake 

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 
Ledamot Torolf Ekstrand tel 070-547 9457 
 

Kontakta oss gärna via e-post: dagfilm@trosabio.info 
Hemsida: www.trosabio.info/TrosaDag_start.htm 

 
Vi visar filmerna på Trosa Bio, Skärborgarnas Hus, Smäckbrogatan 25 
 



 

SAMEBLOD 
 

Elle Marja går på 1930-talet på samisk internatskola med sin lillasyster. Samtidigt drömmer 
hon om ett annat liv, långt borta från bybornas blickar, hårda ord, och förakt,  skolans 
regler och kolttvång. Efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan 
bestämmer sig Elle Marja för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas 
kläder och identitet och rymmer till Uppsala – men att byta liv visar sig vara mycket 
svårare än hon trodde.  

Genre: Drama  Land: SWE Regi: Amanada Kernell 
Skådespelare: Lene Cecilia Sparrok, Mia Sparrok, Olle Sarri m.fl. 
Längd: 1 tim 50 min År: 2017 

 

THE LADY IN THE VAN 
 
 
En man hittar en oväntad vän i en genomresande dam som bor i sin skåpbil..  

 

Genre: Drama/Komedi  Land: GBR Regi: Nicholas Hytner 
Skådespelare: Maggie Smith, Alex Jennings m.fl.   
Längd: 1 tim 44 min År: 2016 

 

BORG 
 
"Borg" är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och glamour i en tid då 
allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons stora genombrott som skildrar åren då 
Björn Borg gjorde resan från Södertälje till världseliten, om hans största kamp som 
utkämpades 1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe och om hur 
deras rivalitet kom att engagera en hel värld... 

 
Genre: Drama/Biografi/Sport Land: SWE Regi: Janus Metz Pedersen 
Skådespelare: Stellan Skarsgård, Sverrir Gudnason, m.fl.  
Längd: 1 tim 40 min År: 2017 

 

VAD DÖLJER DU FÖR MIG ? 

 
En varm sommarkväll samlas ett antal par och singlar för att avnjuta en god middag 
tillsammans. De har känt varandra i åratal och borde veta det mesta om varandra. Men gör 
de verkligen det? Plötsligt får en av dem idén att testa ett socialt experiment. De ska alla 
lägga upp sina mobiltelefoner på bordet, varefter alla får ta del av samtliga samtal och sms 
som dyker upp under kvällen!  

 
Genre: Drama/Komedi Land: ITA Regi: Valerio Mastandrea  
Skådespelare: Kasia Smutniak, Alba Rohrwacher, m.fl. 
Längd 1 tim 37 min År: 2017 

 

VICTORIA & ABDUL 

 
Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden under de senare åren av 
drottning Victoria av Englands styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig 
från Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på tronen, förväntar han sig inte 
att vinna självaste drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar ifrågasätta de 
restriktioner som under hela hennes regenttid omgärdat henne, formar de två en både 
osannolik och lojal allians – vilken hennes hov och innersta krets gör allt för att krossa.  

Genre: Drama Land: USA Regi: Stephen Frears 
Skådespelare: Judi Dench, Ali Fazal, m.fl. 
Längd: 1 tim 52 min.  År: 2017 

 

50 VÅRAR 

 
50 år, nyskild, arbetslös och snart mormor. Aurore står inför en helt ny fas i livet. Att klara 
sig själv och ha lite knackigt med pengar är hon van vid. Men åldern… När hon av en 
händelse springer in i sin gamla ungdomskärlek bestämmer hon sig. Hon vägrar att 
acceptera att livet är slut. Det är kanske nu det börjar? 
 
Genre: Drama/Komedi Land: FRA Regi: Blandine Renoir  
Skådespelare: Pascale Arbillot, Agnès Jaoui, m.fl.  
Längd: 1 tim 29min År:2017 

 

JAG, DANIEL BLAKE 
 
Ken Loachs trettonde film handlar om den 59-årige snickaren Daniel (Dave Johns) som 
pga sjukdom blivit arbetslös. Enligt läkaren bör han inte jobba, men enligt myndigheterna 
är han för frisk för att vara sjukskriven. Han blir då utan sjukpeng och tvingas bli aktiv 
arbetssökande för att få statligt bidrag. Tillsammans med Katie (Hayley Squires), en 
arbetslös ensamstående mamma som också fastnat i det byråkratiska systemet, försöker de 
få rätt mot myndigheterna.  
 

Genre: Drama Land: GBR Regi: Ken Loach  
Skådespelare: Hayley Squires, John Sumner, m.fl.  
Längd: 1 tim 37 min. År: 2016 

  

 

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

