
Hösten 2021,  6 filmer
Filmen startar 14.30.                                       

Ingen fika pga pandemin

2021-09-29 2021-11-10

Fisherman´s Friends (2019) En kvinnas val (2019)
Regi: Chris Foggin, Längd 112 min, Storbritannien Regi: Haifaa Al Mansour.  Längd 101 min, Saudiarabien
I rollerna bl.a Daniel Mays, James Purefoy, Sarah Winter I rollerna bl. a Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali 
När skivbolagskillen Danny hänger med på svensexa till den 
pittoreska kustbyn Port Isaac anar han inte att det ska 
vända upp och ner på hela tillvaron. Plötsligt får han i 
uppdrag att fixa kontrakt med byns sånggrupp, bestående 
av tio högst motsträviga fiskare. Byborna skrattar gott åt 
idén, men snart är hjulen i rullning. På vägen förälskar sig 
Danny i charmiga Alwyn. Kan han vinna Alwyns och 
bybornas förtroende - och förtjäna det?

Maryam älskar sitt arbete som läkare. När hon blir inbjuden 
till en läkarkonferens utomlands känner hon sig glad och 
bekräftad. Men det vänds snabbt till besvikelse när 
myndigheterna kräver medgivande från hennes pappa, som 
råkar vara bortrest. Frustrerad och arg, bestämmer sig 
Maryam för att ta saken i egna händer. Med hela det 
patriarkala styret emot sig anmäler hon sig som kandidat i 
det åstundande kommunvalet.

2021-10-13 2021-11-24

Livets bästa år (2019) Under körsbärsträden (2015)
Regi: Claude Lelouch, Längd 90 min, Frankrike Regi: Naomi Kawase. Längd 113 min, Japan
I rollerna bl.a Anouk Aimée, Monica Bellucci, J-L Trintignant I rollerna bl. a Kiki Kirin m fl
Anne och Jean-Louis träffades för mer än 50 år sedan. Han, 
en racerförare och hon, en scripta. Deras berättelse 
förevigades i en film som för alltid förändrade vår syn på 
kärlek. Nu fortsätter deras historia tillsammans efter att 
Jean-Louis son sökt upp Anne efter alla dessa år och 
återförenar de två igen. 1966 regisserade Claude Lelouch En 
man och en kvinna som blev en omedelbar succé och 
belönades med både Guldpalm och Oscars. Filmen är idag 
ett ikoniskt verk från den nya vågen i Frankrike. 

 I japanska Cannes-veteranen Naomi Kawases Under 
körsbärsträden driver den tystlåtne Sentaro ett gatukök som 
serverar japanska Dorayaki-plättar. Hans bistra uppsyn 
väcker intresse och sympatier i omgivningen, bland annat 
hos den äldre kvinnan Tokue (Kiki Kirin) som erbjuder sin 
hjälp. Motvilligt tackar han ja, och det visar sig att hennes 
recept på söt bönpasta får affärerna att blomstra i samma 
takt som deras vänskap fördjupas.

2021-10-27 2021-12-08

Nomadland (2020) Catwalk (2020)
Regi: Chloé Zhao, Längd 108 min, USA Regi: Johan Skog, Längd 95 min Sverige 

I rollerna bl. a Frances McDormand I rollerna bl. a Emma Örtlund  m fl
I filmen får vi följa Fern, en kvinna som, efter den 
ekonomiska kollapsen i den lilla staden på Nevadas 
landsbygd, packar sin bil och ger sig ut på vägarna för att 
upptäcka livet utanför det konventionella samhället, som 
en modern nomad. I filmen träffar vi verklighetens 
nomader, Linda May, Swankie och Bob Wells som blir Ferns 
mentorer och vänner under hennes utforskning av det vida 
landskapet i västra USA.

Catwalk: från Glada Hudik till New York
Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson får ett brev av 
Emma Örtlund där hon ber honom om hjälp att uppfylla sitt 
livs dröm om att bli fotomodell. Pär berörs av hennes 
önskan av att få ta plats i modevärlden och antar 
utmaningen. Tillsammans med skådespelare från Glada 
Hudik-teatern börjar de en spännande och omtumlande resa 
för att förverkliga hennes önskan om att stå i rampljuset.

Dagfilmstudion är ansluten till Sveriges Förenade 
Filmstudios. Vi är en ideell förening och hyr filmer genom 
Sveriges Förenade Filmstudios. Deras regler för att kunna 
hålla låga priser gör att vi inte kan sälja biljetter till enstaka 
föreställningar. Vi reserverar oss för ev 
programförändringar.

Medlemskort kostar 200 kr. Vänligen betala till föreningens 
konto i SEB 5344 10 066 66. Medlemskort kan också köpas i 
bion vid föreställningar.  Kortet kan även köpas i Mariefreds 
bokhandel. Betalning kan ske även via Swish  123 681 4404. 
Åldersgräns 15 år. 

MARIEFREDS DAGFILMSTUDIO 

Anvisad dag KL 14.30 PÅ BION, NYGATAN 18


