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Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till höstsäsongen! Vi 
hoppas att programmet skall upplevas som intressant och spännande.  
Filmerna visas i Danderyds Gymnasiums stora aula på torsdagar kl. 
19:00, och visningarna sker med stöd av kommunen. 
 

      Terminskortet kostar 200 kr. och gäller för alla visningarna. 
       Inga enstaka biljetter säljs. 
 

Köp terminskort genom inbetalning till vårt plusgirokonto 667395-8, helst 
minst 10 dagar före ditt första besök. Ange för- och efternamn, adress och 
e-mailadress i samband med betalningen (texta!). Den första gången du 
kommer efter betalningen får du medlems/terminskortet.  
Vår hemsida www.danderydsfilmstudio.se innehåller bla. 
programmet och information om studion. Du kan också få programmet 
med e-post. Uppge adress till inger@bielke.se. För mer information, ring 
Martin Voss-Schrader 755 61 98 (även mail mvx@swipnet.se), 
Bengt O Persson 755 99 68 eller Sebastian Conradi 755 85 23.  
 

Torsd. 29/9 SPIONERNAS BRO      
 (USA-Tyskland 2015, 2:10.)  

 Regi: Steven Spielberg. 
Med bla. Tom Hanks och Mark Rylance.          

  

 Klassisk spionhistoria som bygger på verkliga händelser. 
 Slutet på 50-talet. Kommunistskräcken i USA är på sin höjdpunkt. En  
 inbäddad sovjetisk spion avslöjas i New York. Han anses på förhand   
 dödsdömd, men man beslutar ändå att genomföra en symbolisk  
 rättegång. En okänd försäkringsjurist utses till försvarare. Det blir  
 starten på en fascinerande händelsekedja som leder till kalla krigets  
 Berlin. Filmen nominerades till sex Oscar och fick en, bästa biroll  
 (Mark Rylance). Spielbergs bästa film på många år!  
 
 

 Torsd. 6/10 THE DANISH GIRL   
  (England-Belgien-Danmark 2015, 1:55).  
  Regi: Tom Hooper. Med bla. Eddie Redmayne 

 och Alicia Wikander.                    
  
 Könsroller? I Köpenhamn år 1926 bor konstnärsparet Einar och Gerda 
 Wegener. Einar är känd för sina landskap och Gerda för porträtt. Deras 
 äktenskap är starkt och kärleksfullt men en aning kryddlöst. Detta ändras    
 med besked då Gerda ber sin make vara stand-in för en kvinnlig  
 porträttmodell som hoppat av. Alicia Wikander fick en Oscar för sin roll. 
 

 Torsd 13/10    OM HÄSTAR OCH MÄN 
                    (Island 2013, 1:21)                         
  Regi: Benedikt Erlingsson.  Med bla. Ingvar Eggert 

 Sigurdsson och Charlotte Bôving. 
        
 Mörk debutkomedi. Solveig älskar Kolbeinn (som nog är lite kär han   
 också) men dock är mest upptagen av sin älskade märr Grána, som i sin   
 tur är besatt av hingsten Brúnn. Våren är på gång och hela samhället  
 följer utvecklingen ivrigt. Men hur ska det hela sluta...? Filmen har fått ett  
 flertal internationella priser, bla bästa regi, bästa debut och bästa skåde- 
 spelerska. Kritikernas och publikens pris på Göteborgs filmfestival 2014.   
 Nordiska Rådets pris som bästa nordiska film 2014. 
  

 

Torsd. 20/10 GISSA VEM SOM KOMMER PÅ MIDDAG    
 (USA 1967, 1:45. Höstens klassiker.)  
 Regi: Stanley Kramer. Med bla. Spencer Tracy, Katherine 

Hepburn och Sidney Poitier. 
 

 Blandäktenskap, går det? Den unga dottern till framgångsrike för-  
 läggaren Matt Drayton och hans aristokratiska hustru kommer hem på   
 middag för att presentera sin nya fästman, en känd läkare. Vad för-  
 äldrarna inte vet är att han är svart. Överraskningen blir total. Även   
 läkarens föräldrar är bjudna på middagen. De vet inte att sonens fästmö   
 är vit. Föräldrarna får svårt att hantera situationen. Hur ska de ställa sig? 
 8 oscarsnomineringar, vann en: Bästa kvinnliga huvudroll (Hepburn).  



Torsd. 27/10 UNDER KÖRSBÄRSTRÄDEN     
 (Japan 2015, 1:45) 
 Regi: Naomi Kawase. I rollerna Kirin Kiki och 

Miyoko Asada.  
  
Japansk vänskap. Den tystlåtne och sorgsne Sentaro driver ett gatukök 
som serverar Dorayakiplättar. När en försynt gammal dam erbjuder sin 
hjälp i köket får hon genast nobben. Men efter idogt tjat får hon slutligen 
chansen och det leder såsmåningom till att affärerna blomstrar likt träden, 
vänskapen fördjupas och deras hjärtan blottar gamla sår... 
              
           
Torsd. 3/11 SUFFRAGETTE   
 (England 2015, 1:43.) 
  Regi: Sarah Gavron. Med bla. Meryl Streep och 

Carey Mulligan.         
 

 Jämställdhetskamp. Några arbetarkvinnor i den tidiga engelska   
 feministrörelsen börjar inse att fredliga protester inte biter och övergår till  
 mera våldsamma metoder. De satte allt på spel, sina jobb, sina hem och   
 barn i kampen mot en alltmer brutal statsmakt. 
 
 
 Torsd. 17/11 EN MAN SOM HETER OVE 
 (Sverige 2015, 1:53.) 
 Regi: Hannes Holm. Med bla. Rolf Lassgård och 

Bahar Pars.  
  
 Oss grannar emellan. 59-årige Ove är kvarterets vresige ordningsman   
 som flera år tidigare avsatts som ordförande i bostadsrättsföreningen,   
 men det ger han f-n i. Han är en man som kan skilja på rätt och fel och   
 vet att allt ska göras ordentligt vad det än gäller. Vilket han mer än gärna   
 påpekar för andra. Men en dag stormar den höggravida Parvaneh in i   
 hans liv och inget blir som förr... 
 Bygger på Fredrik Backmans succéroman. 
 
 

 Torsd. 24/11 QUEEN OF THE DESERT   
 (USA-Marocko 2015, 2:00.)  
 Regi: Werner Herzog. Med bla. Nicole Kidman,  

James Franco och Robert Pattinson.                    
  
 Ottomanska rikets sista suck. Filmen skildrar den brittiska forsknings- 
 resanden, arkeologen och diplomaten Gertrude Bells liv i början av 1900- 
 talet. Efter en tid vid ambassaden i Teheran ger hon sig ut i öknen för att  
 utforska okända områden och möta dem som befolkar denna orörda   
 värld. Hon reste i det svårdefinierade området ”Arabien” som efter första  
 världskriget, Ottomanska rikets fall och segrarmakternas märkliga upp- 
 delning, kom att bli bla. staterna Irak, Jordanien, Libanon och Syrien.  
 Filmen har inte haft svensk premiär. 
 

 Torsd. 1/12  WILD TALES     
 (Argentina-Spanien 2014, 1:59.)  
 Regi: Damián Szifrón. Med bla. Dario Grandinetti, 

Maria Marull, Mónica Villa och Rita Cortese. 
  
 Hämnden är ljuv, eller? En intensiv och mörkt humoristisk episodfilm   
 om hur det kan gå när hämndlystnaden helt tar över sin utövare, urartar   
 och leder mot avgrunden. Känsliga tittare varnas! Filmen har fått ett fler- 
 tal internationella priser och Oscarnominerats. 
 
 
 Torsd. 8/12 THE INTERN (Praktikanten)  
 (USA 2015, 1:57.) 
 Regi: Nancy Meyers. Med bla. Robert de Niro, 

Anne Hathaway och Rene Russo.  
  
 Gammal är äldst. 70-årige Ben har tröttnat på pensionärslivet och söker  
 en seniorpraktikplats. Han hamnar på en internetbutik för mode som drivs   
 av ett gäng ungdomar. Chef är den stressade Julie som lider kraftigt av  
 duktig flicka-syndromet. Kontrasten mot den elegante och lugne Ben är   
 total.  
 

        Efter visningen ordnas som vanligt en liten julfest! 



 
              


