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Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till vårsäsongen! 
Vi hoppas att programmet ska upplevas som intressant och spännande.  
Filmerna visas i Danderyds Gymnasiums stora aula 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. 26/1 EN KVINNAS ANSIKTE      
 (Sverige 1938, 1:40.)  

 Regi: Gustaf Molander. 
Med bla. Ingrid Bergman, Anders Henrikson  
Georg Rydeberg och Tore Svennberg.          

  

 Restaurerad svensk klassiker. Ingrid Bergman spelar en svårt ärrad   
 kvinna som leder en utpressarliga. Ett av offren är den otrogna hustrun  
 till en berömd plastikkirurg. Under ett besök hemma hos den otrogna för  
 att kräva pengar, kommer mannen hem och ertappar utpresserskan... 
 Vid denna tid en av svensk films största internationella framgångar.  
 
 
 

 
 
 Torsd. 9/2 BROOKLYN   
 (Irland-England 2015, 1:44).  
 Regi: John Crowley. Med bla. Saoirse Ronan, 

Emory Cohen och Domhnall Gleeson.                    
  
 Immigrant i New York. Eilis Lace, en ung irländsk immigrant i 50-talets  
 Brooklyn, som lockad av det lovande Amerika lämnar tryggheten i den  
 lilla hembyn för New York. Hemlängtan försvinner snabbt när hon blir  
 förälskad, men hennes nya liv blir snart avbrutet av det förflutna...  
 

 

 Torsd 16/2      WELCOME 
                    (Frankrike 2009, 1:48)                         
  Regi: Philippe Lioret.  Med bla. Vincent Lindon, 

 Firat Ayverdi och Audrey Dana. 
        
 Djungeln. 17-årige Irak-kurdiske Bilal vill ta sig till England för att åter- 
 förenas med sin flickvän vars familj emigrerat dit. Efter en lång resa   
 hamnar han i Calais, men där är det stopp. I det ökända lägret ”Djungeln”  
 slår han sig ihop med ett gäng som försöker ta sig till England, men åker  
 fast. Han inser att det inte går att gömma sig på lastbilar eller under tåg 
 och måste komma på något annat sätt att ta sig över Engelska kanalen.   
  

 

Torsd. 23/2 JULIETA    
 (Spanien 2016, 1:38.)  

 Regi: Pedro Aldomóvar. Med bla. Emma Suárez, 
Adriana Ugarte, Daniel Grao och Inma Cuesta. 

 

 Mor-dotter. Julieta bor i Madrid med sin dotter Antia. Båda lider i tystnad  
 sedan Julietas man och Antias far gått bort. Ibland för sorg inte män-  
 niskor närmare varandra, utan längre isär. När Antia fyller 18 lämnar  
 hon sin mor utan någon förklaring. Julieta söker efter henne på alla sätt... 
 
 



Torsd. 9/3 EX MACHINA     
 (England 2015, 1:43) 
 Regi: Alex Garland. Med Alicia Wikander, 

Dohmnall Gleeson och Oscar Isaac.                                               
  
Artificiell intelligens. Den unge Caleb jobbar på ett stort it-företag. En 
dag får han pris som bäste programmerare och får besöka företagets 
excentriske ägare i dennes tillhåll långt ute i ödemarken. Detta är dock en 
förevändning för att han ska hjälpa till med att utvärdera en mycket 
avancerad robot, Ava, som ägaren skapat. Hur tänker Ava och har ”hon” 
känslor? Ett riktigt medvetande? Och vad händer med Ava om hon inte 
klarar testet? Var går egentligen gränsen mellan vetenskap och etik?  
Filmen har i Sverige tidigare endast visats vid Göteborgs Filmfestival. 
  
     
Torsd. 16/3 BLAND MÄN OCH FÅR   
 (Island 2015, 1:30.) 

  Regi: Grimur Hákonarson. Med bla. Sigurdur 
Sigurjónsson och Theodór Júliusson. 
 

 Samarbete? Två bröder som är fårbönder, har i åratal varit bittra  
 fiender och tävlat om priset för bästa baggen. Men när fåren i trakten  
 drabbas av en mycket smittsam sjukdom och myndigheterna startar nöd- 
 slakt, tvingas de samarbeta för att rädda sina hem och djur. 

         Efter visningen hålls studions årsmöte. Välkomna! 
 
 Torsd. 23/3 LOUDER THAN BOMBS 
 (Norge-Frankrike-Danmark 2015, 1:46.) 
 Regi: Joachim Trier. Med bla. Isabelle Huppert, 

Gabriel Byrne och Jesse Eisenberg.  
  

 Omvärderade minnen. Isabelle Reed är en berömd krigsfotograf som  
 trots att hon lovat sin familj att sluta, inte kan låta bli att om igen åka till  
 världens värsta konflikthärdar. Hemkommen efter en Syrienresa om- 
 kommer hon i en bilolycka. Inför en utställning måste hennes man och  
 söner gå igenom hennes bilder. Vem var egentligen kvinnan som de  
 trodde sig känna så väl?  Bästa film på Stockholms Filmfestival 2015. 

 Torsd. 30/3 THE BIG SHORT   
 (USA 2015, 2:03.)  
 Regi: Adam McKay. Med bla. Christian Bale, Brad Pitt, 

Steve Carell och Ryan Gosling.                    
  
 Wall Street. Fyra outsiders börjar misstänka att den slutliga säkerhet  
 som de amerikanska storbankerna har för sina fonder och produkter,  
 vanliga amerikaners förmåga att betala sina bolån, inte längre håller. De  
 förutspår då det ingen tror på, banksystemets, kanske världsekonomins  
 kollaps och får en idé: The big short (den stora blankningen). De gör en  
 vågad investering som leder till bankvärldens mörkaste hörn och avvaktar  
 sen utvecklingen. Bygger på verkliga händelser.  

 

 

 Torsd. 6/4  NORTH BY NORTHWEST (I sista minuten)    
 (USA 1959, 2:15. Vårens internationella klassiker)  
 Regi: Alfred Hitchkock. Med bla. Cary Grant, 

Eva-Marie Saint och James Mason. 
  
 Missförstånd. Den oskyldige reklammannen Roger Thornhill blir på  
 mindre än ett dygn misstänkt för bla. rattfylleri, bilstöld och mord! Han blir  
 jagad kors och tvärs över USA av både polis och ett gäng spioner som  
 tror att han är underrättelseagent. En av Hitchkocks bästa filmer!  
 
 
 Torsd. 11/5 MUSTANG  
 (Turkiet 2016, 1:32.) 
 Regi: Deniz Gamze Ergüven. Med bla. Günes Sensoy, 

Doga Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu.  
  
 Hustrufabriken. I en liten turkisk by vid Svarta Havet bor fem  
 föräldralösa tonårssystrar hos sin mormor och morbror. Trots att deras  
 älskade lärarinna ska flytta till Istanbul, är tjejerna efter skolavslutningen  
 spralliga och förväntansfulla inför sommarlovets fröjder. Men mormor  
 och kvinnorna i släkten har andra planer...   

 

        Efter visningen ordnas som vanligt en liten vårfest! 


