
 
 
Medlemskort för 8 filmer kostar 250 kr. 
Korten är personliga och säljs innan filmvisningen 
Torsdagen den 12 Januari kl 12-14 i B-Salen i 
Skärborgarnas Hus. (kontant betalning eller Swish)  
 
Programbladet finns att hämta 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 180 personer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sveriges Förenade Filmstudios 

 

TROSA DAGFILMSTUDIO 
 

 

 
Våren 2023 

   

12 Jan          kl 14.00 Dag för dag. 

      26 Jan          kl 14.00 Clara Sola. 

     16 Feb          kl 13.00 Mrs. Harris goes to Paris.   

     23 Feb            kl 14.00 En persikolund i Katalonien. 

 09 Mars          kl 14.00 Downton Abbey: En ny era. 

 23 Mars          kl 14.00 Farha + årsmöte. 

 13 April          kl 14.00 Ali & Ava. 

 20 April          kl 14.00 Där kräftorna sjunger. 

Styrelsen för Trosa Dagfilmstudio är: 
 
Ordförande Ragna-Lena Lundberg tel 070-493 9413 
Kassör Anita Winbo tel 070-480 3183 
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 Torolf Ekstrand 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 
 

http://www.trosabio.se/


 

DAG FÖR DAG 
 
Dag för dag är en livsbejakande komedi med mycket humor och en del allvar. Vänskap 
utvecklas, kärlek uppstår och livsavgörande beslut fattas, en historia om att det aldrig är 
för sent att tänka om i livet. Filmen inleds på ett äldreboende där Tomas von Brömssen 
spelar den demente Tage. Där finns även Malte som spelas av Sven Wollter och Rut 
spelad av Marianne Mörck. På äldreboendet får vi möta vårdaren Katrin spelad av Martina 
Haag och städaren Simon som spelas av William Spetz. Tillsammans beger sig de fem 
personerna ut på en husbilsresa genom Europa för att uppfylla en äldre mans sista önskan. 

Genre: Drama, Komedi Land: Sverige Regi: Felix Herngren  
Skådespelare: Marianne Mörck, Tomas von Brömssen, Sven Wollter  
Längd 1 tim 49min År: 2022 

 

CLARA SOLA 

 
40 åriga Clara tros ha en speciell kontakt med Gud. Hon är ett "helgon" i en by i behov av 

hopp, medan hon själv finner sin tröst i naturen. Medan mamman gör allt hon kan för att 

hålla tillbaka Claras utveckling som kvinna, lyckas hon inte kväva hennes sexuella lust. När 

en ung man dyker upp i familjens liv väcks en stark åtrå hos Clara som leder henne ut på 

outforskad mark där hon överskrider både fysiska och övernaturliga gränser. 

 

Genre: Drama Land: Sverige/Spanien Regi: Nathalie Álvarez Mesén 
Skådespelare: Ana Julia Porras Espinoza, m.fl.  
Längd 1 tim 48min År: 2021 

 

Mrs. HARRIS GOES TO PARIS 

Mrs. Harris goes to Paris är en ny-adaption av Paul Gallicos mycket älskade roman om en 
städerska i 1950-talets London som blir kär i en Haute Couture-klänning av Christian Dior 
och bestämmer sig för att hon till varje pris vill ha en egen. 

Genre: Drama Land: Storbritannien Regi: Anthony Fabian 
Skådespelare: Isabelle Huppert, Jason Isaacs, m.fl.  
Längd: 1 tim 55 min År: 2022 

 

EN PERSIKOLUND I KATALONIEN 

 
Det är sommar och persikosäsongen är i full gång. Så länge som de kan minnas har den 

tätt sammanhållna familjen Solé levt av att plocka persikor i i Alcarràs, en liten by i 

Katalonien. Ägarna har stått i skuld till familjen som under inbördeskriget skyddade dem 

från fascisterna. Men nu kommer en ny generation av ägare och de har andra planer. 

Träden ska huggas ner och ersättas av en mer lönsam industri. Nu står familjen inför en 

ny och oviss framtid. 

Filmen, som vann Guldbjörnen i Berlin 2022, bygger på regissören Carla Simóns egen 

familjehistoria. 

Genre: Drama Land: Spanien Regi: Carla Simón 
Skådespelare: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, m.fl.  
Längd: 2 tim 00 min År: 2022 

 

DOWNTON ABBEY: EN NY ERA 

 
Från den prisbelönte skaparen Julian Fellowes, kommer storfilmen Downton Abbey: En 
ny era. Det globala fenomenets efterlängtade återkomst till biograferna, återförenar de 
älskade skådespelarna när de ger sig ut på en storslagen resa till södra Frankrike för att 
avslöja mysteriet med änkehertiginnans nyligen ärvda villa. 
 

Genre: Romantik, Drama Land: Storbritannien  
Regi: Simon Curtis 
Skådespelare: Nathalie Baye, Laura Haddock, m.fl.  
Längd: 2 tim 04 min År: 2022 

 

FARHA 

 
Det är 1948 och i en liten by i Palestina drömmer Farha om att få studera till lärare. I den 
lilla byn går vardagen sin stilla lunk, men allt förändras drastiskt när israeliska soldater 
stormar in och tvingar befolkningen på flykt. I förtvivlan låser Farhas pappa in henne i 
matkällaren, med löfte om att snarast möjligt komma och hämta henne. Inlåst i det lilla 
mörka utrymmet bevittnar Farha det som händer utanför genom ett litet hål som är 
hennes enda källa till ljus och luft, och hennes enda koppling till omvärlden. Bygger på en 
verklig händelse. 
 

Genre: Drama Land: Sverige/Palestina  
Regi: Darin J. Sallam Skådespelare: Tala Gammoh, Karam Taher m.fl.  
Längd: 1 tim 32 min År: 2022 

 

ALI & AVA 
 
Av helt olika skäl är de båda ensamma, Ali och Ava, när de möts tack vare den 
gemensamma omsorgen om ett litet barn i grannskapet. Gnistor slår om den nyfunna 
relationen, tills det förflutna hinner ikapp dem. Clio Barnard (The Selfish Giant) har 
hämtat inspiration från verkliga möten i skapandet av det här varma kärleksdramat, om två 
förlorade själar som finner varandra. 

 
Genre: Drama Land: Storbritannien Regi: Clio Barnard 
Skådespelare: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, m.fl.  
Längd: 1 tim 34 min År: 2022 

 

DÄR KRÄFTORNA SJUNGER 
 
Där kräftorna sjunger är filmatiseringen av succéromanen av Delia Owens. En ung kvinna 
har växt upp själv utanför en stad längs North Carolinas kust och uppfattas som enstöring. 
När en ung man hittas mördad blir hon snabbt misstänkt, men snart uppdagas sanningen 
om hennes liv. 
 

Genre: Drama, Thriller, Mysterium Land: USA  
Regi: Olivia Newman 
Skådespelare: Taylor John Smith, Daisy Edgar-Jones, m.fl.  
Längd: 2 tim 05 min År: 2022 

 

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

