
 
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 24 Sep 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 
 
 

Hösten 2015 
 

    24 sep          kl 14.00 Hotell Marigold 2 

    08 okt          kl 14.00 Mr Turner 

      22 0kt          kl 14.00 Turist 

     05 nov          kl 14.00 Still Alice   

     19 nov          kl 14.00 Ett Hus i Marocko  

     03 dec          kl 14.00 Boyhood 

      17 dec          kl 14.00 Trevligt Folk 

 

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 

 



 

Hotell Marigold 2 
 
Komedin HOTELL MARIGOLD 2 är en efterlängtad uppföljare till den färgsprakande 
succén "Hotell Marigold". Hela det sprudlande gänget är kvar på hotellet och får 
välkommet sällskap av den heta amerikanske hotellgästen Guy som spelas av Richard 
Gere. Nu drömmer ägaren Sonny (Dev Patel) om att expandera samtidigt som han 
planerar sitt stundande bröllop vilket leder till en del inte helt genomtänkta beslut.  
 
Genre:Drama/Komedi  Land: USA Regi: John Madden Skådespelare: 
Dame Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Richard Gere, Dev Patel, 
m.fl. Längd: 2 tim, 02 min. År: 2015 

 

Mr Turner 

"Mr. Turner" skildrar de sista 25 åren av den excentriska brittiska konstnären J.M.W. 
Turners liv. Djupt påverkad av faderns död och älskad av en hushållerska som han tar för 
givet och utnyttjar sexuellt, inleder Turner en nära relation med en hyresvärdinna i 
Chelsea. Under denna tid reser han, målar, frotterar sig med landets aristokrati, besöker 
bordeller och är en populär om än omstridd ledamot av The Royal Academy of Arts. . 

 
Genre: Drama/Biografi Land: GBR Regi: Mike Leigh  
Skådespelare: Marion Baily, Dorothy Atkinson, Timothy Spall m.fl.  
Längd: 2 tim 30 min.  År: 2014 

 

Turist 
 

En familj åker till Alperna för några dagars skidåkning och tid för varandra. Solen skiner 

och underlaget är perfekt, men en lavin vänder upp och ner på tillvaron när pappa Tomas 

överger hustru och två barn i en nära-döden-upplevelse. Katastrofen uteblir, men familjen 

är likväl offer. En instinktiv handling får familjen att ifrågasätta sina roller och pappa 

Tomas i synnerhet. Semesterns sista dagar blir en prövning för äktenskapet och för 

Tomas startar en kamp att återerövra sin status som familjefar. 

 

Genre: Drama  Land: Sverige  Regi: Ruben Östlund Skådespelare: 
Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, m.fl.  
Längd: 1 tim 59 min. År: 2014 

 

Still Alice 
Alice Howland är lyckligt gift med tre vuxna barn och ett hus på the Cape. Hon är en 

hyllad Harvard-professor på höjden av sin karriär när hon plötsligt märker en glömska 

som sakta kryper sig på henne. I takt med att förvirringen börjar skymma hennes 

tänkande och hennes minne börjar svika får hon en förödande diagnos: tidigt stadium av 

Alzheimers sjukdom. Som den oberoende kvinna hon är kämpar Alice med att behålla sin 

livsstil och leva i nuet, trots att hennes personliga jag långsamt skalas bort. STILL ALICE 

bygger på romanen Fortfarande Alice av Lisa Genova. 

  

Genre: Drama  Land: USA  Regi: Richard Glatzer & Wash 
Westmoreland Skådespelare: Kristen Stewart, Julianne Moore, Kate 
Bosworth, Hunter Parrish, Alec Baldwin m.fl. 
Längd: 1 tim 49 min. Inklusive Journalfilm  År: 2015 

 

Ett Hus i Marocko 
I en rik villa i Tanger har familjen till den nyss bortgångne magnaten och patriarken 
Moulay Hassan (Omar Sharif) samlats enligt tradition för att tillsammans genomgå de 
sedvanliga tre sörjedagarna. Men lugnet störs när Sofia, den rebelliska och yngsta dottern, 
återvänder till Marocko efter att mot sin fars önskan rest till USA för att bli 
skådespelerska. Sofias upptåg rör upp i familjen och får även systrarna Kenza och Miriam 
att tänka över sina livsval, och öppnar upp för familjehemligheter som legat dolda i många 
många år. Laïla Marrakchis drama är späckat med satir och kritik mot det patriarkala 
samhälle som fortfarande genomsyrar nutidens Marocko. Filmen hade officiell premiär på 
Toronto International Film Festival 2013, och gick upp på biograferna i Frankrike under 
mitten av september samma år.  

Genre: Drama Land: Frankrike Regi: Laïla Marrakchi Skådespelare: 
Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Lubna Azabal, Omar Sharif, m.fl. 
Längd: 1 tim 50 min. Inklusive Journalfilm År: 2013 

 

Boyhood 
 
Filmen följer sexåriga Mason (Ellar Coltrane) genom livets mest omvälvande årtionde, 
genom en strid ström av flyttar, familjegräl, krossade äktenskap, nya äktenskap, nya 
skolor, första kärleken, förlorade kärlekar, goda tider, skrämmande tider, krossade hjärtan 
och underverk. Men resultatet är svårt att förutspå, då ett ögonblick alltid är tätt 
sammanfogat med nästa – och tillsammans formar dessa incidenter vår uppväxt och hela 
den ständigt föränderliga resa som kallas livet.  
 

Genre: Drama Land: USA Regi: Richard Linklater Skådespelare: Ellar 
Coltrane, Lorelei Linklater, Patricia Arquette m.fl . 
Längd: 2tim 45 min. År: 2014 
 

 

Trevligt Folk 
 
"Trevligt folk" är Filip Hammars och Fredrik Wikingssons första film. Den folkkära duon 
har under ett och halvt år följt det intensiva, ibland hjärtskärande, ibland komiska arbetet 
med den somaliska spelartruppen från Borlänge och människorna runt omkring dem.  
Satsningen, med målet att göra laget redo för bandy-VM, kan tyckas galen men görs inte 
för att den är galen – utan för att hitta gemensam mark, somalier och Borlängebor 
emellan. För om man inte lyckas komma överens, svenskar och invandrare ute på vischan 
– hur ska det då gå för resten av Sverige?  

Genre: Dokumentär/Humor Land: Sverige Regi: Karin af Klintberg 
Skådespelare: Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Abdiharkiin 
Mohamed, m.fl. 
Längd: 1 tim 42 min Inklusive Journalfilm  År: 2015 

 

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


