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Støtter os og jer 

 

Glumsø biograf  

& kulturhus 

Østergade 16 

4171 Glumsø 
glumsoe.bio@gmail.com 

www.glumsoe-bio.dk 

 

 

Månedens film 
 

Uge 5                  Uge 6                  Uge 6 
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Uge 8 

 

 

 

 
 

 

 

Se omtalen af filmene inde i folderen  

samt spilledatoerne på kalendersiden 

  Aut. PSYKOLOG  
       

Annette Kure Aspelin 

Børn, voksne og familier 

Kognitiv terapi, Coaching 

Se mere: annetteaspelin.dk 

Tlf. 22 36 88 03 

Tyvelse Bygade 3,  

4171 Glumsø 

Glumsø Autoværksted 
 

Sorøvej 2, 4171 Glumsø 

Tlf. 40 85 67 15 

Din frisør for hele familien  
Storegade 10 
4171 Glumsø 

Tlf. 20 35 61 32 
www.salonrosengren.dk 

 

KARREBÆKSMINDE 

SEAFOOD 
v/ Bettina Henriksen 

Altid frisk fisk fra egen kutter 

på parkeringspladsen 

v/ Brugsen i Glumsø 

ONSDAG EFTERMIDDAG 
Kl. 14.30 - 17.30 

Tlf. 40 15 07 14 

 Mandag, Tirsdag og Onsdag 
Kl. 9.00 - 17.00 

Eller efter aftale 

v/Jeanett Jensen,  

Birkelundsvej 16, 4171 Glumsø 

Tlf. 25 78 64 28 

 

 

  Livestreaming af  

"Offentlige foredrag i Naturvidenskab"   

Klimaforandringerne 

Tirsdag d. 1. marts kl. 19.00 

 

Ekstrem fordøjelse 

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00 

 

 

Flagermus            

Tirsdag d. 29. marts kl. 19.00 

 

 

På rumsafari blandt Mælkevejens planeter    

 Tirsdag d. 26. april kl. 19.00 

 

 

Nikolaj og Piloterne 

Lørdag d. 19. februar kl. 20.00 

Dørene åbnes ½ time før 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb billet via vores hjemmeside 

 

Marry Me  
 

Uge 8 
  

Den romantiske komedie 'Marry Me' 

handler om vielsen mellem to musikal-

ske superstjerner, der tager en uventet 

drejning. Da musikerne Kat og Bastian 

skal giftes foran et globalt publikum, 

hører Kat få sekunder før vielsen, at 

Bastian har været hende utro. Kat be-

slutter sig derfor i stedet for at gifte sig med en tilfældig 

mand blandt publikum. 

I hovedrollerne ses Jennifer Lopez og Owen Wilson, der 

begge har erfaring med genren fra film som Second Act 

og Wedding Crashers.   

 
  

Spilletid: 1 timer 48 minutter                Tilladt for alle                 Pris: 80 kr. 

Formiddagsbio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køb din billet direkte fra vores hjemmeside 

eller i vores mobil app 
 

www.glumsoe-bio.dk 
 

Skal hentes senest 20 minutter før forestillingen 

 

Besøg vores hjemmeside 

www.glumsoe-bio.dk 

 

+ 

Fremtidens natur Foredrag   
 

Uge 6 

Jorden er en levende planet – fyldt 

med mange forskellige livsformer. Men 

dens varierede og rige biodiversitet er 

nu under pres. Vi hører dagligt om bio-

diversitetskrise, klimakrise og kollaps i 

bestanden af insekter. Ja, sågar bliver 

ordet 'masseuddøen' ofte bragt i spil. 

Som reaktion på alle kriserne er der nu en stigende inte-

resse for bæredygtighed. 

Forelæser: professor i økologi Jens-Christian Svenning, 

Institut for Biologi, Aarhus Universitet 

 

 

Spilletid: 2 timer inkl. 20 minutters Pause         Pris: Gratis 

Spider-man 3:  

No way home   
 

Uge 6 
  

Peter Parkers hemmelige identitet 

som Spider-Man er afsløret. Nogle 

hylder ham som helt og andre som det 

stik modsatte. Peter må derfor nu gøre 

alt  for at manøvrere i både at være en 

helt almindelig teenager og verdens 

mest kendte ansigt efter afsløringen. Det er dog langt fra 

nemt, hvorfor han går til kollegaen Dr. Strange for at bede 

om hjælp. Her går det dog kun fra slemt til værre, da en 

trylleformular går galt og åbner helt nye virkeligheder ind 

til deres verden - og ikke mindst lader helten stå over for 

ikke bare én men flere skurke.  
  

2 timer 28 minutter              Tilladt for børn over 11 år               Pris: 90 kr. 

 

Tag min hånd  
 

Uge 5 

Maja bor sammen med sin mand og 

deres teenagesøn i et skønt hus. Det 

kommer som et chok, da Claes fortæl-

ler, at han vil skilles. Maja forsøger 

stædigt at genvinde styringen over sit 

liv. Samtidig med at hun kaster sig ud i 

at swipe på Tinder og tylle rosé, forel-

sker hun sig hovedkulds i den yngre studerende, Andre-

as. Men Maja kommer til at svigte sin søn Magnus, som 

er i gang med et klassisk teenageoprør. Måske er tiden 

inde til at slippe kontrollen og finde ud af, hvem Maja 

egentlig ønsker at være?  
  
  

Spilletid:  time 47 minutter       Tilladt for børn over 11 år         Pris: 80 kr. 

A Star is Born’ er et gribende kærlighedsdrama 

med instruktøren Bradley Cooper i hovedrollen 

som den erfarne musiker Jackson Maine, der ved 

et tilfælde møder den ligeledes talentfulde, men 

ikke synderligt succesfulde sangerinde Ally (en 

forbløffende velspillende Lady Gaga) – og bliver 

stormende forelsket i hende. Ally knokler som 

servitrice og har næsten opgivet sin drøm om at 

slå igennem, da Jack træder til og lokker hende 

ind i spotlightet. Men Jack kæmper en hård kamp 

med sine egne dæmoner, og selvom Allys karrie-

re hurtig tager fart, vakler deres skrøbelige kær-

lighedsforhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syng 2   
 

Uge 6 + 7 + 8   
Koalaen Buster Moon og hans musi-

caltrup er i gang med forberedelserne 

til deres største show nogensinde. De 

skal opsætte en musical i Crystal To-

wer teatret Redshore City. Det har de 

fået lov til af Crystal Entertainments 

nådesløse chef, ulven Jimmy Crystal, 

på én betingelse: De skal overtale verdens mest afson-

drede rockstjerne til at medvirke. Hvis ikke det lykkedes, 

er Buster Moon og vennerne i store problemer med ulven. 

Derfor må de sætte alle kræfter ind på at holde deres løfte 

og samtidig sørge for, at deres musical bliver den bedste, 

Jimmy Crystal nogensinde har set.  
  

Spilletid: 1 time 50 minutter       Frarådes børn under 7 år        Pris: 80 kr. 

Three tenors - Caracalla  

Uge 7       Opera 

Evighedens stemmers 30-års jubilæ-

um. Det er nu 30 år siden Luciano Pa-

varotti, José Carreras og Plácido Do-

mingo sammen skabte historie med 

den legendariske Tre Tenorers koncert 

fra oldtidens Terme di Caracalla i 

Rom. Oplev 90 minutters dokumentar 

med højdepunkterne fra den oprindeli-

ge koncert og tillige fra den efterfølgende koncert fra Los 

Angeles. Med helt nye interviews samt hidtil ukendte op-

tagelser fra backstage får vi her muligheden for at følge 

de 3 stjerners rivalisering og venskab fra den fantastiske 

koncert i Rom og til Pavarottis alt for tidlige død i 2007.  
 

Spilletid: 1 time 30 minutter                 Pris: 150 kr. 

Den sovende hjerne  

Foredrag  

Uge 8 
Hvad sker der i hjernen når vi sover, og 

hvorfor er søvn nødvendig for helbre-

det? De nyeste forskningsresultater 

inddrages når vi dykker ned i søvnens 

mysterium. Søvn består af fire forskelli-

ge faser som har hver deres helbre-

dende effekter på hjernen. Den dybe 

søvn er fx helt anderledes end REM-søvn – også kendt 

som drømmesøvn. Foredraget vil desuden afdække de 

biologiske konsekvenser af for lidt søvn, og diskutere 

sammenhængen mellem utilstrækkelig søvn og senere 

udvikling af Alzheimers sygdom.  
 

Spilletid: 2 timer inkl. 20 minutters Pause         Pris: Gratis 

Formiddagsfilm 

    Uge 5 

Ti 1. feb.  10.00 Tag min hånd - Formiddagsbio 

Ti 1. feb.  19.30 Tag min hånd 

On 2. feb.  19.30 Tag min hånd 

To 3. feb.  19.30 Tag min hånd 

Fr 4. feb.  19.30 Tag min hånd 

Lø 5. feb.  19.30 Tag min hånd 

Sø 6. feb.  19.30 Tag min hånd 

    Uge 6 

Ti 8. feb.  19.00 Fremtidens natur - Foredrag 

On 9. feb.  19.30 Spider-man 3: No way home 

To 10. feb.  19.30 Spider-man 3: No way home 

Fr 11. feb.  16.00 Syng 2 

Lø 12. feb.  14.00 Syng 2 

Sø 13. feb.  14.00 Syng 2 

    Uge 7 

Ma 14. feb.  16.00 Syng 2 

Ti 15. feb.  16.00 Syng 2 

On 16. feb.  16.00 Syng 2 

To 17. feb.  16.00 Syng 2 

Fr 18. feb.  16.00 Syng 2 

Lø 19. feb.  10.00 Syng 2 

Lø 19. feb.  13.00 De Tre Tenorer - Opera 

Lø 19. feb.  20.00 Nikolaj og piloterne - Koncert 

Sø 20. feb.  14.00 Syng 2 

    Uge 8 

Ma 21. feb.  16.00 Syng 2 

Ti 22. feb.  19.00 Den sovende hjerne - Foredrag 

On 23. feb.  19.30 Marry Me 

To 24. feb.  19.30 Marry Me 

Fr 25. feb.  16.00 

Lukket på grund af                  
RENOVERING 

Lø 26. feb.  14.00 

Sø 27. feb.  14.00 


