
 
Medlemskort för 6 filmer kostar 250 kr. 
Betala gärna medlemsavgiften 250:- på  
vårt bg 849-7000.  Glöm ej uppge namn! 
Korten är personliga och säljs den 14/1 och 15/1 kl 11-13 
samt den 17/1 kl 12-13 i pensionärernas hus.  
(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 
Nu äntligen digitalt! 

 
 

Våren 2013 
 

   17 jan kl 14.00 En oväntad vänskap 

   31 jan kl 14.00 Elena 

    14 feb kl 14.00 Hotell Marigold 

    28 feb kl 14.00 Årsmöte (15 min ) därefter  

   Moonrise Kingdom 

   14   mars kl 14.00 Källan 

     4   april kl 14.00 A Royal Affair 

 

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 Eva Freij Carlsson tel 0156-105 67  
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 

 



 

EN OVÄNTAD VÄNSKAP 
Driss, en ung kille från förorten som precis kommit ut från 

fängelset, anställs genom en händelse som personlig assistent till 

den oförskämt rike, men också mycket ensamme aristokraten 

Phillip som blivit förlamad efter en drakflygningsolycka. Driss 

otroliga energi och livsglädje smittar snart av sig på Phillip och 

Phillip lär Driss en hel del om vett och etikett. Tillsammans 

upptäcker de nya saker i livet och en oväntad och stark vänskap 

växer fram mellan två individer som på ytan inte verkar ha 

någonting gemensamt. 

 
Genre: Drama/Komedi  Land: Frankrike  Regi: Olivier 
Nakache Skådespelare: François Cluzet, Omar Sy, m.fl. 
Längd: 1 tim, 52min. År: 2011 

 

ELENA 
 
Elena och Vladimir är ett äldre par från olika bakgrunder. Han är 
en äldre, rik och kylig person. Hon är från enklare miljöer; 
blygsam och foglig. Elenas son som är arbetslös och oförmögen 
att försörja sin egen familj, ber ständigt sin mor om pengar. Vladi-
mirs dotter är en slarvig ung kvinna som har en avlägsen relation 
med sin far. När Vladimir blir sjuk ställs alla relationer och all 
moral på sin spets, och filmen utvecklar sig till ett dramatiskt och 
intrikat psykologiskt drama. 

 
Genre: Drama Land:Ryssland Regi: Andrei Zvyagintdsev 

Skådespelare: Nadezhda Markina, Yelena Lyadova, m.fl.  
Längd: 1 tim 49 min.  År: 2011 

 

HOTELL MARIGOLD 
 
Några av Storbritanniens mest älskade skådespelare 
sammanstrålar i denna varma komedi om Marigold Hotel i Jaipur 
i Indien. Dit kommer en grupp människor, alla av olika 
anledningar; för att uppleva äventyr, för att få en ny höftkula, för 
att återfinna en gammal kärlek eller bara för att få en nystart.  
 
Omställningen från det kalla gråa England till det kaotiska 
färgsprakande Indien är för vissa lika svårsmält som den indiska 
maten men ibland är en kulturkrock just det som behövs för att 
inse att det aldrig är för sent för att börja leva.  

 
Genre: Drama/Komedi/Romantik  Land: G-B  Regi: John 
Madden  Skådespelare: Tom Wilkinson, Bill Nighy, Judy 
Dench,  m.fl. Längd: 2 tim 3 min. År: 2012 

 

MOONRISE KINGDOM 
 
Wes Anderson slår åter till med sin kufiga humor och skildrar 
ung kärlek i en simpel men finstämd historia om en småstads 
jakt på två förrymda barn. 
Sommarlovet 1965. Två unga turturduvor träffas på ett scoutläger 

och ingår en hemlig pakt: de ska rymma och bosätta sig i 

vildmarken. 

 
Genre: Drama /Komedi Land: USA Regi: Wes Anderson 

Skådespelare: Bruce Willis, Harvey Keitel, Tilda Svinton, 
m.fl. Längd: 1 tim 34 min År: 2012 

 

KÄLLAN 
 
Sedan urminnes tider har kvinnorna i den lilla nordafrikanska byn 

släpat tunga vattenhinkar från källan högt uppe på berget. Att dra 

ner vatten till byn anser männen bara onödigt. Men för kvinnorna 

som dagligen måste ta sig fram i den brännande hettan och som 

gång på gång drabbas av missfall är gränsen nådd. De bestämmer 

sig för att ta till ett beprövat vapen: En kärleksstrejk. 

. 
 
Genre: Drama/Komedi Land: Belgien Regi: Radu Mihaileanu 

Skådespelare: Hiam Abbas,  Mohamed Majd, Leila Bekhti, 
m.fl .Längd: 2tim 4 min.  
År: 2011 

 

A ROYAL AFFAIR 
Ett drama fullt av passion, humor och spänning, ett klassiskt 
kärleksdrama som bygger på de verkliga händelser som format 
Europas historia.  
 
Filmen berättar historien om den engelska Prinsessan Caroline, som 
vid endast 15 års ålder blir bortgift med den schizofrene Kung 
Christian VII av Danmark. Hennes öde känns förutbestämt, när 
plötsligt ett mirakel inträffar i form av att kungens personlige och 
mycket charmerande psykiatriker, doktor John Struensee, anländer 
till hovet. 
 
Genre: Drama /Historia/Romantik Land: Danmark Regi: 
Nikolaj Arcel Skådespelare:  David Dencik, Mads Mikkelsen, 
Trine Dyrholm, Alicia Vikander, m.fl. 
Längd: 2 tim 17 min  År: 2012 

 


