Medlemskort för 8 filmer kostar 250 kr.
Korten är personliga och säljs innan filmvisningen
Torsdagen den 15 September kl 12-14 i B-Salen i
Skärborgarnas Hus. (kontant betalning eller Swish)
Programbladet finns att hämta på Biblioteken i Trosa och
Vagnhärad.

Sveriges Förenade Filmstudios

Kaffesugen innan filmvisning?
Finns att köpa på Pensionärernas Hus.

TROSA DAGFILMSTUDIO

Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening ansluten
till Sveriges Förenade Filmstudios.
Högsta medlemsantalet är 170 personer.

Hösten 2022

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Ragna-Lena Lundberg
Anita Winbo
Birgitta Lundgren
Sven Omvik
Lars-Erik Wennberg
Ulla Holm
Torolf Ekstrand

tel 070-493 9413
tel 070-480 3183
tel 070-261 9882
tel 073-983 2622
tel 070-288 1579
tel 070-813 0112
tel 070-547 9457

Kontakta oss gärna via e-post: dagfilm@trosabio.info
Hemsida: trosabio.se fliken Trosa Dagfilmstudio
Vi visar filmerna på Trosa Bio, Skärborgarnas Hus, Smäckbrogatan 25

15 Sep
22 Sep
29 Sep
20 Okt
03 Nov
17 Nov
01 Dec
15 Dec

kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00

Tisdagsklubben.
70 är bara en siffra.
Världens Värsta Människa.
The Lost Daughter.
Utsökt.
Ur Spår.
Eiffel.
Mothering Sunday.

TISDAGSKLUBBEN

UTSÖKT

Karin och Sten firar 40-årig bröllopsdag med festbord dukat och stämningen på topp.
Medan vännerna skålar i champagne upptäcker Karin att Sten har varit otrogen. Efter att
ha levt ett liv med att passa upp på sin make och dotter, börjar Karin nu omvärdera sin
tillvaro. När väninnorna övertalar henne att följa med på en matlagningskurs, träffar hon
kocken Henrik. Bland fräsande stekpannor och ångande dofter upptäcker Karin snart att
det aldrig är för sent att våga följa sina drömmar..

Den stolte kocken Pierre Manceron lämnar under tumultartade former sin anställning hos
hertig Chamfort. Utled på allt vad matlagning heter sköter han i stillhet sin gård vid
landsvägen. Tills dagen då en ung kvinna som hört talas om mästerkocken dyker upp och
kräver att få bli hans lärjunge. Motvilligt går han med på att plocka fram förklädet igen.
Ett beslut som leder till att han och den unga protegén startar Frankrikes första restaurang
när revolutionens vindar blåsa genom landet.

Genre: Romantik, Drama, Komedi Land: Sverige Regi: Annika Appelin
Skådespelare: Marie Richardson, Peter Stormare, m.fl.
Längd 1 tim 42min År: 2022
70 ÄR BARA EN SIFFRA
70 är bara en siffra är Johanna Vuoksenmaas nya komedi, där schlagerstjärnan Seija Kuula
spelas av legendariska Hannele Lauri. Filmen är en hyllning till alla kvinnliga artister i
Finland och i filmen får vi höra många låtar som älskas av hela nationen.
På scenen skiner Seija i skenet av publikens älskande blickar, men väl ensam hemma stillar
hon den nattliga hungern genom att äta kall korv och dricka surmjölk. Stylisten Shanella
(Misa Palander) är hennes närmsta person. Seija har av tvång lärt sig att skydda sitt
privatliv, men skyddet fungerar också som isolering, och även om Seija är ”älskad av hela
folket” så har hon svårt att släppa människor nära. Men när Seija träffar Lauri (Mikko
Nousiainen) på ett låtskrivarläger så gör samarbetets förförande krafter så hon förälskar
sig. Nu måste Seija våga stiga ner från sin tron och ner till människorna – och dessutom
uthärda följderna av detta.

Genre: Drama, Komedi Land: Finland Regi: Johanna Vuoksenmaa
Skådespelare: Hannele Lauri, Mikko Nousiainen, m.fl.
Längd 1 tim 42min År: 2022
VÄRLDENS VÄRSTA MÄNNISKA
Joachim Triers dramakomedi Världens värsta människa är den avslutande delen av Triers
Oslo-trilogi(Reprise och Oslo, 31 augusti). Vi följer en kvinna genom romantiska
relationer, vänskap, karriär och familj. En film om kärlek och att finna mening.

Genre: Romantik, Drama, Komedi Land: Norge Regi: Joachim Trier
Skådespelare: Renate Reinsve,Anders Danielsen Lie m.fl.
Längd: 2 tim 08 min År: 2021

THE LOST DAUGHTER
Ensam på en sommarsemester blir Leda (Olivia Coleman) fascinerad av en ung mamma
och hennes dotter. Hon betraktar dem på stranden och blir nervös av deras starka relation
och deras skräniga och hotfulla familj, samtidigt som hon översköljs av minnen av rädsla
och förvirring från den intensiva tiden när hennes egna barn var små. En impulsiv
handling leder in Leda i sitt konstiga och olycksbådande sinne, där hon måste hantera
konsekvenserna av de val hon gjorde som ung mamma.

Genre: Drama, Komedi Land: USA Regi: Maggie Gyllenhaal
Skådespelare: Jessie Buckley, Olivia Colman m.fl.
Längd: 2 tim 01 min År: 2022

Genre: Drama, Komedi, Historiskt Land: Frankrike Regi: Éric Besnard
Skådespelare: Grégory Gadebois, Isabelle Carré m.fl.
Längd: 1 tim 52 min År: 2022
UR SPÅR
Komedi om ett syskonpar som har helt olika utmaningar i livet, men som har en sak
gemensamt, de ska ta sig an Vasaloppet. Daniel är VD och tränar som en elitidrottsman
medan Lisa är på botten. Arbetslös och frånskild med en dotter som hellre vill bo hos sin
pappa. Lisa råkar en dag påstå för sin dotter att hon ska åka Vasaloppet och tillsammans
måste det omaka syskonparet införliva löftet..

Genre: Romantik, Komedi, Sport Land: Sverige
Regi: Mårten Klingberg
Skådespelare: Katia Winter, Fredrik Hallgren m.fl.
Längd: 1 tim 49 min År: 2022
EIFFEL
Berättelsen om den passion som låg bakom skapandet av
Eiffeltornet som sedan det uppfördes till världsutställningen i Paris
1889 kommit att bli ett av planetens mest kända landmärken.
Genre: Romantik, Drama, Biografi, Historiskt Land: Frankrike
Regi: Martin Bourboulon
Skådespelare: Romain Duris, Emma Mackey m.fl.
Längd: 1 tim 48 min År: 2022
MOTHERING SUNDAY
En vårdag 1924 har husan Jane Fairchild ledigt samtidigt som hennes
arbetsgivare, paret Niven, är på förlovningslunch för grannens son
Paul och hans fästmö Emma. I nästan sju år har Jane och Paul varit
ett hemligt par. Liksom Nivens tillhör Paul den brittiska aristokratin,
medan Jane är föräldralös. Nu möts hon och Paul för första gången i
hans sovrum - deras sista dag som älskande par, och den dag då
Janes liv börjar förändras.
Genre: Drama Land: Storbritannien
Regi: Eva Husson
Skådespelare: Odessa Young, Olivia Colman m.fl.
Längd: 1 tim 50 min År: 2022

