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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 250 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 hämtar du ditt medlems/terminskort.  
Vår hemsida www.danderydsfilmstudio.se innehåller bl a 
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), eller 
Bengt O Persson 755 99 68.  
 
 
 
Torsd. 25/1 TULPANFEBER      
 (England/USA 2016, 1:46).  

 Regi: Justin Chadwick. 
Med bl a Alicia Vikander, Judi Dench och 
Christoph Waltz .          

  

 Tulpanbubbla. I 1600-talets Amsterdam skenar handeln med exklusiva  
 tulpanlökar, den exotiska blomman kan göra några väldigt rika, andra ut- 
 blottade. I denna omvälvande tid försöker handelsmannen Cornelis  
 Sandvoort skapa familjelycka med sin unga fru Sophia. Men det blir inte  
 som han tänkt sig...    
 
 

 Torsd. 1/2 LION   
 (Australien/England/USA 2016, 1:52).  
 Regi: Garth Davis.  

Med bl a Dev Patel, Nicole Kidman och Rooney Mara.      
  
 Vilse i Calcutta. Femårige Saroo bor i norra Indien. Efter att av misstag  
 somnat på ett tåg, vaknar han upp hundratals mil hemifrån. Ingen förstår  
 vad han säger och ingen vill hjälpa honom. Efter att ha levt en tid som  
 gatubarn i Calcutta, hamnar han så småningom på ett barnhem. Man  
 försöker hitta hans familj, men misslyckas och han adopteras av en  
 australisk familj. Bygger på verkliga händelser. Nominerad till sex Oscar.  
 

 

 Torsd 15/2      KUNGENS VAL 
                    (Norge/Sverige/Danmark 2016, 2:10)                         
  Regi: Erik Poppe. 

 Med bl a Jesper Christensen, Anders Baasmo  
 Christiansen, Karl Markovics och Tuva Novotny. 

        
 9 april 1940 sänks den tyska kryssaren Blücher på väg in mot Oslo av  
 norska kanoner och torpeder. Detta ger den norska regeringen och  
 kungen möjlighet att undkomma. Kung Haakon med familj flyr undan de  
 framryckande tyskarna, som ger den norska ledningen ett ultimatum:  
 Kapitulation eller krig. De dagar som följer skakar Norge och betraktas  
 idag som några av de mest dramatiska dygnen i nordisk historia. 
 
  

 

Torsd. 22/2 ÅTERSTODEN AV DAGEN    
 (England 1993, 2:08.)  
 Regi: James Ivory.  

Med Anthony Hopkins och Emma Thompson. 
 

 Perfektionism. James Stevens är den perfekte butlern. Tidningarna  
 stryks, dukarna stärks och borden dukas med millimeterprecision. Att visa  
 känslor eller få utbrott är förbjudet i Mr Stevens värld. Den ena dagen är   
 den andra lik,  tills den livfulla Miss Kenton dyker upp...  



Torsd. 8/3 MORDET PÅ ORIENTEXPRESSEN (1974)     
 (England 1974, 2:09) 
 Regi: Sidney Lumet.   

Med bla Richard Widmark, Sean Connery, Ingrid Bergman, 
Albert Finney, Jacqueline Bisset, John Gielgud, Vanessa 
Redgrave, Lauren Bacall och Anthony Perkins.                                                                                                         

  
Vårens klassiker. Behöver knappast någon närmare presentation. Den 
definitiva versionen av Agatha Christies berömda deckare, med en av 
filmhistoriens tyngsta rollistor. Ingrid Bergman fick här sin tredje Oscar. 
  
     
Torsd. 15/3 LJUS I NATTEN   
 (Finland 2017, 1:36.) 
  Regi: Aki Kaurismäki. 

Med bl a Sakari Kuosmanen och Sherwan Haji. 
 

 Invandrarliv. En mörk natt i Helsingfors hamn kliver den syriske  
 flyktingen Khaled av den lastbåt där han gömt sig. Hans asylansökan  
 avslås och han tvingas gå under jorden. Hur ska han klara sig?  
 
      Efter visningen hålls studions årsmöte. Välkomna!  
 
 
 Torsd. 22/3 THE ZOOKEEPERS WIFE 
 (Tjeckien/England/USA 2017, 2:00.) 
 Regi: Niki Caro. 

Med bl a Jessica Chastain, Johan Heldenberg och 
Daniel Brühl.  

  
 Warsawa 1939. Antonina Zabinska och hennes man driver framgångsrikt 
 stadens zoo och lever där ett idylliskt liv. Men kriget kommer och Polen  
 invaderas. Tyskarna tar över, de underordnas Hitlers chefszoolog och de  
 flesta djuren fraktas iväg till Berlin. Men med sitt livsverk slaget i spillror  
 ger de  ändå inte upp.  Filmen har inte haft svensk premiär och bygger på  
 verkliga händelser.  
  

 Torsd. 12.4 MANCHESTER BY THE SEA   
 (USA 2016, 2:10.)  
 Regi: Kenneth Lonergan.  

Med bl a Casey Affleck, Michelle Williams och 
Kyle Chandler 

  
 Ovillig förmyndare. När hans äldre bror går bort, känner Lee Chandler  
 sig tvingad att ta hand om sin brorson. Motvilligt återvänder han till  
 hemstaden, det samhälle han tvingats lämna, för att  ta hand om honom.  
 Han möter en livlig 16-åring och konfronteras med minnen från förr.  
 Nominerades till sex Oscars och vann två.  
 
 
 Torsd. 19/4  FRANTZ     
 (Tyskland/Frankrike 2016, 1:42.)  
 Regi: Francois Ozon.. 

Med bl a Pierre Niney, Paula Beer och Ernst Stötzner. 
  
 Forna fiender. Anna Hofmeister, en ung tyska vars man stupat på  
 västfronten i första världskriget, sörjer honom tillsammans med hans  
 föräldrar, som har svårt att smälta förlusten i kriget. Hon besöker  
 regelbundet hans grav. Men en dag dyker en mystisk fransman upp vid  
 graven och lägger ner blommor...  
 
 
 Torsd. 26/4 PÄRON OCH LAVENDEL  
 (Frankrike 2016, 1:40.) 
 Regi: Éric Besnard.  

Med bl a Virginie Efira och Benjamin Lavernhe.  
  
 Räddaren i nöden. När Louise man går bort blir livet ganska besvärligt,  
 med två barn och en stor lantgård att sköta. Men allt tar en ny vändning  
 när hon kör på en främling med bilen. Trots att han inte verkar skadad  
 beslutar hon sig för att ta hand om honom. Snart inser hon att  han är rätt  
 besynnerlig, men kanske precis vad hon och hennes familj behöver.  
 
   Efter visningen hålls som vanligt en liten vårfest. 


