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Støtter os og jer 

 

Månedens film 
 

ge 1+2                       Uge 2                   Uge  3+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Uge 3                   Uge 4                      Uge 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

 

Glumsø biograf  

& kulturhus 

Østergade 16 

4171 Glumsø 

Tlf.:  57 64 64 20 

www.glumsoe-bio.dk 

 

 

 

Velkommen til det nye år 

Vi glæder os til at se jer. 

Og tak for det forgangne år. 

Hilsen  

Biografgruppen 

 

Vil du gratis i biografen ? 

Tilmeld dig eller din  

nabo/ven/arbejdskollega/bekendte, til biografens nyheds-

brev og kom gratis i biografen hvis du/i vinder et par gratis 

biografbilletter. Biografen trækker et par fribilletter blandt 

alle nye tilmeldinger til biografens nyhedsbrev. (Husk alle 

felter skal udfyldes i tilmeldingen.) 

 

Du kan finde tilmeldingen til nyhedsbrevet på biografens 

facebook side, eller på forsiden af vores hjemmeside. 

 

Kommende film 

 

Skammerens Datter 2 

 

Sådan Træner du din Drage 3  

 

Unge Astrid og Mødregruppen 

Opera 

Formiddags bio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reservering af Billetter 
 

Mail: glumsoe.bio@gmail.com 

Facebook: glumsø biograf og kulturhus  

Tlf.: 57 64 64 20 ½ time før hver forestilling  

eller personlig henvendelse i biografen i åbningstiden  

 

Besøg vores hjemmeside 

www.glumsoe-bio.dk 

 

+ 

Uge 1

On 2. jan. 19.30

To 3. jan. 19.30

Fr 4. jan. 19.30

Lø 5. jan. 14.00

Sø 6. jan. 19.30

Uge 2

Ti 8. jan. 10.00

Ti 8. jan. 19.30

On 9. jan. 19.30

To 10. jan. 19.30

Fr 11. jan. 19.30

Lø 12. jan. 14.00

Sø 13. jan. 14.00

Uge 3

Ti 15. jan. 19.30

On 16. jan. 19.30

To 17. jan. 19.30

Fr 18. jan. 19.30

Sø 20. jan. 14.00

Uge 4

Ti 22. jan. 19.30

On 23. jan. 19.30

To 24. jan. 19.30

Fr 25. jan. 19.30

Sø 27. jan. 16.00

Uge 5

Ti 29. jan. 19.30

On 30. jan. 19.30

To 31. jan. 19.30

Fr 1. feb. 19.30

Sø 3. feb. 19.30

Før frosten 

Før frosten 

Før frosten 

Før frosten 

Før frosten 

Happy Ending

Ternet Ninja 

Happy Ending

Happy Ending

Ternet Ninja

Ternet Ninja 

Happy Ending

Ternet Ninja 

Ternet Ninja 

Formiddagsbio Happy Ending

Ternet Ninja 

Cold War 

Cold War 

The Mule 

Cold War

Ternet Ninja 

Cold War

Cold War

The Mule 

The Mule 

Cold War

Opera: La Boheme

Happy Ending 

 

Uge 2 

Den danske komedie følger Helle, som 

glæder sig til at hendes mand Peter 

endelig går på pension. Helle har plan-

lagt, hvordan de skal nyde livet og hin-

anden samt tage på rejser sammen. 

Alt tager dog en drejning, da han kom-

mer hjem fra sin sidste arbejdsdag og 

fortæller, at han skal være vinimportør og pendle mellem 

Danmark og Frankrig. Parret går nu fra hinanden, og de 

begiver sig hver især ud på en opdagelsesrejse med nye 

muligheder, problemer og drømme, men kan man starte 

forfra efter 50 års ægteskab? 

    
Spilletid: 1 time 36 minutter        Frarådes børn under 7 år       Pris: 70 kr. 

Cold War 

 

Uge 3+4 

Filmen udspiller sig under den kolde 

krig i 1950’ernes Polen, Berlin, Jugo-

slavien og Paris. Den handler om kær-

ligheden mellem to kreative menne-

sker i efterkrigstiden, og deres forskel-

lige måder at håndtere traumet og 

koldkrigstidens nyvundne frihed på. 

De er helt forkerte for hinanden, men er alligevel via 

skæbnen dømt til at forblive sammen.  

Det dybt forelskede par er adskilt af politik, karakterbrister 

og uventede twists. En umulig kærlighedshistorie i en 

umulig tid.  

 
S Spilletid: 1 time 28 minutter             Tilladt over  11 år           Pris: 70 kr. 

Puccini’s Opera La Boheme 

 

Uge 3                 Fra Sydney Harbour 
 

En digter, en maler, en musiker og en 

filosof går ind i en bar for at fejre en 

pludselig uforudset indtægt i en mager 

vinter. Det er juleaften, og digteren har 

netop følt de første veer af stor kærlig-

hed. Da en syerske banker på døren i 

sin søgen efter Stearinlys, bliver parret 

forelsket hurtigere, end hun kan synge. "Ja, de kalder mig 

Mimi." Mellem ideerne om kærlighed og kunst og de kolde 

vintres grusomme virkeligheder, bittere jalousier og tom-

me lommer, prøver to sæt kærester at finde vej.  

4 akter inkl. et glas vin/bobler  
  

Spilletid:  2 timer  36 minutter  (inkl.. 15 min. Pause)               Pris: 175 kr. 

The Mule 

 

Uge 4 

Filmen følger den 90-årige Anden Ver-

denskrigs veteran, Earl Stone, der bli-

ver narkosmugler for et mexicansk kar-

tel. Han udfører sit nye job til alles til-

fredshed, men kommer også under 

overvågning af den kompromisløse 

DEA agent Colin Bates. 

Earl Stones samvittighed begynder at nage ham, og han 

må nu prøve at vaske tavlen ren, før politiet eller kartellets 

bødler når at stille ham til regnskab for sine handlinger. 

Historien er baseret på virkelighedens Anden Verdens-

krigsveteran Leo Sharp.   

   
 

Spilletid: 1 time 57 minutter                Tilladt over  11 år            Pris: 70 kr. 

Før frosten  

 

Uge 5 
 

Det er det 19. århundrede og endnu 

engang varsler der en hård vinter, der 

gør det svært for Jens, at få det til at 

løbe rundt. Hvis familien skal overleve 

vinteren, tvinges han til at indgå en 

pagt med storbonden på den nærlig-

gende gård og gifte sin datter Signe 

bort, og det kaster familien ud i splittelse, hemmeligheder 

og mord. Spørgsmålet er, hvor meget Jens vil ofre for at 

redde sine børn? Hans eneste chance for at sørge for fa-

miliens overlevelse, er ved at give afkald på sin egen mo-

ral og det dyrebareste han ejer . 
  
 Spilletid: 1 timer 44 minutter              Tilladt over  15 år             Pris: 70 kr 

 

Ternet Ninja  

 

Uge 1+2 

Onkel Stewart er tilbage og det er 

ham der forærer Aske, hans nevø, en 

ternet ninja-dukke, der viser sig at ha-

ve sin egen vilje. Den er ikke bare le-

vende, men søger også hævn over de 

bagmænd, der har været med til at 

lave den. 

De indgår en aftale om, at ninjaen hjælper Aske igennem 

alle hans teenage-problemer, mens Aske så til gengæld 

skal hjælpe ninjaen med at få hævn. 
 

Dansk tale 
 
Spilletid: 1 time 40 minutter           afventer censur           Pris: 70 kr. 

Formiddags bio 


